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FOTO CASA DIN ARAC iarna

Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci, decembrie 2018

MOTTO: „ Profesorul și scriitorul Romulus Cioflec, prin activitatea de aproape zece ani 

desfășurată la Chișinău, a dovedit că este un bun prieten al basarabenilor. S-a simțit bine între ei, 

și-a făcut prieteni, și-a realizat o familie, a luptat pentru cauza basarabenilor pe care o simțea și a 

lui.”

Luminița Cornea, Un ardelean luptător pentru idealurile Basarabiei: scriitorul Romulus 

Cioflec (1882-1955), în volumul Studii și artiscole literare, Brașov, Editura Pastel, 2014, p. 34

SIGLA CENTENAR

LUMINIȚA  CORNEA

Casa memorială „Romulus Cioflec” după 20 de ani

Intrând într-o casă memorială, ai impresia că treci pe sub arcul vremii și te trezești într-un

alt veac, sigur într-o altă atmosferă. Cum să reziști altfel în această ambianță, dacă nu 

prelungind-o, intrând în lumea miraculoasă a operei, prin lectură. Emoția în contact cu atmosfera 

specifică în care a trăit și a creat un anumit scriitor îi poate determina pe vizitatori să dorească a 

citi, pentru a obține cât mai multe informații, pentru a trăi anumite sentimente, pentru a fi cât mai 

aproape de sufletul creatorului respectiv.

Ajuns în vatra satului Araci, turistul vede școala impunătoare străjuită de bustul 

scriitorului Romulus Cioflec. Îndreptându-se spre Baraolt, la ieșirea din satul Araci, vede pe 
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Luminița  Cornea

Casa memorială „Romulus Cioflec” după 20 de ani

Intrând într-o casă memorială, ai impresia că treci 
pe sub arcul vremii și te trezești într-un alt veac, 
sigur într-o altă atmosferă. Cum să reziști altfel în 
această ambianță, dacă nu prelungind-o, intrând în 
lumea miraculoasă a operei, prin lectură. Emoția în 
contact cu atmosfera specifică în care a trăit și a cre-
at un anumit scriitor îi poate determina pe vizitatori 
să dorească a citi, pentru a obține cât mai multe in-
formații, pentru a trăi anumite sentimente, pentru a 
fi cât mai aproape de sufletul creatorului respectiv.

Ajuns în vatra satului Araci, turistul vede școala 
impunătoare străjuită de bustul scriitorului Romulus 
Cioflec. Îndreptându-se spre Baraolt, la ieșirea din 
satul Araci, vede pe dreapta o casă obișnuită pe care 
se află o placă omagială din marmură albă, cu înscri-
sul: „În această casă s-a născut scriitorul Romulus 
Cioflec (1882-1955)”. Este Casa memorială „Romu-
lus Cioflec”, inaugurată, în cadrul Muzeului Națio-
nal al Carpaților Răsăriteni din Sfântul Gheorghe, 
la data de 20 decembrie1998, în prezența Ministru-
lui Culturii de atunci, actorul Ion Caramitru. La acea 
dată a fost lansată comedia inedită Moarte cu bocluc 
de Romulus Cioflec, tipărită de Muzeul Carpaților 
Răsăriteni, ediție îngrijită, prefață și tabel cronolo-
gic de Luminița Cornea. În aceeași zi, la școala din 
Araci, au fost jucate de elevi ai Cercului de teatru de 
la Liceul „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe, frag-
mente din comedia Moarte cu bocluc. În anul 2010 a 
fost reamenajată, reconstituind atmosfera anilor trăiți 
în satul natal de scriitorul Romulus Cioflec. 

Se cuvine, deci, să ascultăm în taină glasul îna-
intașilor și să luăm aminte la spusele lor. O putem 
face mergând pe urmele pașilor lor, în locurile în-
văluite încă de duhul creator al omului care a fost 
înzestrat de Dumnezeu cu talanții Săi. Un aseme-
nea loc este Casa memorială „Romulus Cioflec”, 
ce cuprinde patru încăperi: camera din față, numită 
„camera dinainte”, sala documentară, biroul scriito-
rului și sala multimedia. 

„Camera dinainte”, existentă în orice gospodărie 
sătească, are mobilier de epocă donat de familie, cu 
icoane nelipsite din casele satelor noastre, cu alte 
diverse obiecte, reconstituind spațiul intim al fami-

liei Cioflec. În general, interiorul muzeului recon-
stituie atmosfera specifică unei case memoriale de 
scriitor, prin obiectele care au aparținut scriitorului 
și familiei, prin volumele în prima ediție, prin volu-
me reeditate, cărți din biblioteca scriitorului, unele 
cu autografe, prin diferite documente, cu fotogra-
fii originale și  mașina de scris a scriitorului, alte 
obiecte care au aparținut familiei.

Cele mai multe și valoroase exponate au fost do-
nate de fiicele scriitorului, Eleonora Popa și Gabriela 
Corodeanu. În cei 20 de ani de existență, muzeul din 
Araci și-a îmbogățit patrimoniul; amintim în această 
privință donația de fotografii, manuscrise și tablo-
uri făcută, în anul 2016, de doamna Maria Cioflec, 
nepoată de frate a scriitorului Romulus Cioflec. În 
sălile muzeului există și o expoziție tactilă inedită, 
realizată în cadrul proiectului „Simte literatura”, fi-
nanțat de Administrația Fondului Cultural Național 
(anul 2012) ceea ce face ca acest muzeu memorial să 
fie prima casă memorială a unui scriitor din România 
accesibilă prin intermediul unui tur muzeal tactil. 

Un adevăr general valabil este faptul că orice mu-
zeu memorial reprezintă o dovadă de respect față de 
tezaurul cultural al țării, dar şi față de memoria lo-
cului. Prin evenimentele cultural-literare numeroa-
se desfășurate de-a lungul celor 20 de ani la Casa 
memorială „Romulus Cioflec”, dovedim că respec-
tăm memoria scriitorului Romulus Cioflec, respec-
tăm memoria celorlalți membri ai familiei Cioflec, 
precum și a altor personalități originare din Araci și 
din zona Covasnei.

În cele ce urmează vom enumera câteva dintre 
numeroasele evenimente desfășurate de-a lungul 
anilor, la Casa memorială „Romulus Cioflec”, în 
curtea unde a copilărit Romulus Cioflec, la umbra 
bătrânului nuc unde s-au întâlnit periodic, în cadrul 
unor manifestări științifice intitulate sugestiv, Ro-
tonda de la Araci, critici literari, cercetători, profe-
sori, muzeografi. Dintre temele dezbătute la aceste 
întâlniri, amintim Memorialul de călătorie în lite-
ratura română, Romulus Cioflec și memorialistica 
în literatura română. Comunicările prezentate în 
cadrul Rotondei, cele care au fost legate direct de 



3

activitatea și opera scriitorului nostru au alcătuit 
cuprinsul volumului Romulus Cioflec, un ardelean 
pe drumurile lumii, ediție îngrijită de Luminița Cor-
nea, Editura Arcuș, 2007.

Evenimente tradiționale s-au defășurat an de an, în 
cadrul Zilelor „Andrei Șaguna” (iunie-iulie) sub ge-
nericul La umbra nucului batrân, întâlniri cu scriitori, 
lansări și prezentări de cărți sub patronajul spiritual al 
scriitorului Romulus Cioflec. Programele acestora ne 
prezintă titlurile volumelor lansate precum și desfă-
șurarea fiecărei activități. Pe lângă acestea, mențio-
năm și altele: activitatea literar-artistică: Toamna, cu 
Romulus Cioflec, la Araci (2008);  Toamna, acasă la 
Romulus Cioflec– citind din opera scriitorului, con-
curs privind înțelegerea actului lecturii (13 octom-
brie 2011). În anul 2011, în prag de comemorare a 
scriitorului născut la Araci, a avut loc la muzeu serata 
literară Tărâm de iubire, Cuvântul (24 nov. 2011).  În 
anul 2012, la împlinirea a 130 de ani de la nașterea 
scriitorului Romulus cioflec, muzeul a organizat mai 
multe manifestări culturale: 130 de ani de la naște-
rea scriitorului Romulus Cioflec – eveniment literar 
consacrat operei dramatice a scriitorului Romulus 
Cioflec (5 aprilie 2012);  Acasă la familia Cioflec, 
concurs privind viața și activitatea scriitorului și a 
altor membri ai familiei (17 mai 2012); La umbra 
nucului bătrân, lansarea comediei inedite Cupa Do-
meniilor de Romulus Cioflec (6 iulie 2012). 

 La împlinirea a 131 de ani de la nașterea scriito-
rului, s-a desfășurat evenimentul La ceas aniversar, 
despre corespondența inedită a scriitorului, cu un 
invitat special, profesor dr. Nicolae Scurtu, istoric și 
critic literar din București (25 aprilie 2013).

Tradițional, la Casa memorială „Romulus Cioflec”,  
s-a marcat  Ziua limbii române prin evenimente cul-
tural–literare, ca de exemplu, în 31 august 2013, ma-
nifestarea cultural artistică Dăinuire întru limba ro-
mână. În august 2014, sub Zodia dinastiei Cioflec, a 
fost sărbătorită Ziua limbii române prin lansarea vo-
lumului Exodul de Daniel Drăgan, care „însumează 
epic tragedia unui neam care a murit întotdeauna în 
picioare”. 

La Ziua limbii române, 2016, tema a fost Romulus 
Cioflec și limba română, când a fost lansată come-
dia inedită Răspântia de Romulus Cioflec și unde 
participanții au asistat la spectacolul-lectură din co-
media Răspântia în interpretarea Trupei EGO, în re-

gia actriței Mirela Bucur, de la Teatrul „Andrei Mu-
reșanu”, Sf. Gheorghe. Evenimentul cultural-literar 
Ziua limbii române, ediția 2017, bogat în conținut, 
a purtat titlul rezumativ O poveste a limbii române, 
de la Romulus Cioflec la Adrian Munteanu. 

Toate evenimentele consacrate zilei limbii ro-
mâne, au avut în vedere faptul că Romulus Cioflec 
„vorbea liniștit, molcom, mângâietor, într-o  prea 
frumoasă și curată limbă românească”, fapt ce l-a 
determinat pe unul din foștii elevi, poetul de mai 
târziu, Vasile Copilu-Cheatră, să-l numească Vra-
ciul de la catedră.

La comemorarea scriitorului, în 11 noiem-
brie 2014, sub titlul Evocări, toamna cu Romulus 
Cioflec, a avut loc evenimentul editorial constând 
în lansarea romanului inedit al lui Romulus Cioflec, 
Jertfă pentru lumină (Editura Pastel, Brașov), editat 
de fiica scriitorului, doamna Gabriela Corodeanu. În 
același timp a fost lansat volumul Studii și articole 
literare (Editura Pastel, Brașov, 2014) de Luminița 
Cornea, în cuprinsul căruia se află studii despre ac-
tivitatea și opera lui Romulus Cioflec. 

Casa memorială „Romulus Cioflec” a găzduit în-
tâlniri de suflet sub semnul lui scriitorului. Astfel, în 
luna mai 2014, sub titlul Oaspeți basarabeni acasă 
la Romulus Cioflec, a avut loc evenimentul organizat 
de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni și Des-
părțământul Astra Covasna Harghita. În Basarabia, la 
Chișinău, muzeul nostru a organizat, în mai 2017, în 
parteneriat cu Biblioteca „Onisifor Ghibu”din Chiși-
nău și Despărțământul Astra „Mihail Kogălniceanu”, 
Iași, lansarea volumelor Romulus Cioflec, o viață în 
imagini de Luminița Cornea și comedia Răspântia de 
Romulus Cioflec. O manifestare inedită, organizată 
la Araci în parteneriat cu Casa memorială „Panait 
Istrati” din cadrul Muzeului Brăila, a fost expoziția 
Panait Istrati şi Romulus Cioflec – două destine li-
terare, cu referire la corespondența dintre Romulus 
Cioflec și Panait Istrati prin care s-a evidențiat priete-
nia dintre cei doi scriitori (anul 2002).

O preocupare a conducerii muzeului o constituie 
pedagogia muzeală. Și la Casa memorială „Romu-
lus Cioflec” s-au organizat proiecte de pedagogie 
muzeală, ca de exemplu Ilustrăm povestirea „Cu 
ceasul” de Romulus Cioflec! cu participarea unor 
elevi de la Liceul de Artă „Plugor Sandor” din 
Sfântul Gheorghe. O a doua parte a acestui proiect 
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a constituit-o ilustrarea povestirii „Cu mâțele la vâ-
nat”, după care, în același an 2016, a fost tipărită 
broșura cuprinzând textele celor două povestiri ale 
lui Romulus Cioflec, alături de desenele realizate de 
elevi (vezi foto coperta).

În anul 2017, un alt proiect de pedagogie muzea-
lă cu tema Scriitorul Romulus Cioflec la aniversare 
(135 de ani de la naștere), Poveste din poveste, cu 
elevi de la Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, 
care au realizat creații proprii după ce au ascultat 
povestirea Călin de Romulus Cioflec. 

Elevii au participat cu bucurie la toate activitățile. 
Considerăm că cel mai mare folos pentru ei este că 
muzeul le-a oferit o deschidere spre literatură, spre 
cultură, i-a determinat să fie curioși intelectual. 

Cadre didactice din Sf. Gheorghe și din Araci im-
plicate de-a lungul anilor în programele de la Casa 
memorială „Romulus Cioflec”, de la Colegiul Na-
țional „Mihai Viteazul”: Luminița Cornea, Mioa-
ra Minculete, Ligia Dalila Ghinea, Maria Monica 
Stoica, Cristina Vișan, Teodora Frățilă, Valeria Pă-
cală, Sofica Marinescu, Camelia Onofrei, Stela Ma-
tei, Liliana Laurențiu; Școala Gimnazială „Váradi 
József”: Marinela Brezeanu-Ujvarosi, Mona Petho, 
Aurelia Cherciu, Luminița Gavrilă; Școala Gimna-

zială „Nicolae Colan”: Mona Macovei, Liceul de 
Artă „Plugor Sándor”: Ana Călugăru, Opra Moni-
ca, Csilla Cucu, Miklos Jacinta; Liceul „Constantin 
Brâncuși”: Rodica Pârvan, Emilia Filon; Școala 
Gimazială „Romulus Cioflec”, Araci: Dullo Szi-
lard Levente (director), George Moldovan, Violeta 
Buftea, Rodica Ilinca, Gabriela Marinescu, Marina 
Cucu, Gabriela Goga, Gabriela Bajka, Rodica Calu-
șar, Remus Cisco și mulți alții.

La activitățile muzeului ne-au trecut pragul in-
vitați importanți, cunoscute nume ale literaturii din 
zonă și nu numai, scriitori-membri ai Uniunii Scrii-
torilor, iubitori de literatură, jurnaliști, actori, muzi-
cieni etc. Meritul în organizarea și desfășurarea pro-
iectelor de la Casa memorială „Romulus Cioflec” 
l-au avut, în cei 20 de ani, muzeografii Ioan Lăcă-
tușu, Alina Iancu, Ivan Suciu, Liliana Lazea, Mihai 
Șraer, Luminița Cornea, alături de custozi, precum 
Marcel Cucuiat și Ileana Sas.

   Pentru a accentua, peste timp, valoarea muzeu-
lui memorial dedicat lui Romulus Cioflec, apelez la 
gândurile unor personalități ale culturii române con-
temporane așternute pe filele cărții de onoare. Fostul 
ministru al Culturii, actorul Ion Caramitru, la inau-
gurarea Casei memoriale „Romulus Cioflec” (1998) 
din Araci, a scris în cartea de impresii a muzeului ur-
mătoarele: „Iată-ne cu toții aici, cei dragi şi cei care 
au simțit nevoia să fie de față pentru inaugurarea 
unei opere de respect față de istoria culturii şi spi-
ritualității româneşti. Numele lui Romulus Cioflec 
persistă nu numai în istoria literaturii şi gândirii 
româneşti, dar şi în memoria locului şi a genera-
țiilor care se vor succede la Araci. Mulțumesc lui 
Dumnezeu că am reuşit această minunată faptă. Ion 
Caramitru, 20 decembrie 1998” (vezi foto). După 
aproape 20 de ani, un alt actor cunoscut, ministru 
al Culturii, George Ivașcu, a vizitat Casa memori-
ală „Romulus Cioflec” și a scris în aceeași carte de 
onoare a muzeului: „04.11.2018  Aprecierea mea din 
tot sufletul pentru pasiunea și implicarea domniilor 
voastre. Cu aleasă prețuire, George Ivașcu, 2018” 
(vezi foto).

Prin urmare, de-a lungul celor douăzeci de ani 
de existență, Casa memorială „Romulus Cioflec”, 
aflată sub egida Muzeului Național al Carpaților 
Răsăriteni din Sfântul Gheorghe, a găzduit nume-
roase și importante activități culturale și educative, 

Coperta volumului „Cu mâțele la vânat”  
și „Cu ceasul” de Romulus Cioflec
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contribuind la trezirea interesului participanților și 
a vizitatorilor pentru activitatea și opera scriitorului 

Romulus Cioflec, pentru păstrarea memoriei per-
sonalităților locului, prin punerea în valoare a al-
tor proiecte din patrimoniul cultural administrat de 
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. Activită-
țile desfășurate în totalitatea lor precum și cele 10 
numere apărute din revista semestrială de literatură 
Caietele de la Araci au încercat și în mare măsură 
au reușit să creeze un microclimat literar/cultural 
de calitate. Desigur, în viitor, activitatea muzeului 
memorial de la Araci va continua cu proiecte intere-
sante care vor perpetua memoria locului.

Autograf Ion Caramitru

Autograf George Ivașcu

RESTITUIRI
Romulus Cioflec

    Pe urmele Basarabiei 
(fragment din capitolul În Basarabia revoluționară)

Baba zilei acesteia, îndărătnică și urâcioasă – ca 
și iarna care așa de silnic se îndepărtează – înălbise 
iarăși stepa abia dezgolită a Ucrainei și mână acum 
pe dincoace de Nistru necruțătoarea ei viforniță, ce 
nu mai lasă răgaz fulgilor să se așeze... Scormonește 
omătul de pretutindeni, îl face vârtejuri și-l aruncă 
în vagon, în stâlpii de telegraf, în crengile dezgolite 
– la întâmplare... Și stâlpi și copaci trec mereu prin 
dreptul ferestrei înapoi, șfichiuiți – grăbiți ca niște 
drumeți în căutarea unui adăpost – și ca năluci se 
pierd iar în noapte. 

O lumină ostenită, tulbure, croiește forme nelă-
murite în încăperea îngustă a compartimentului și 
aruncă paloarea morții pe fețe. Printre șoapta stăpâ-
nită a doi călători care și-au luat o porție de somn, 
străbat, din vreme în vreme, înainte răsuflările ce-
lorlalți. 

Ci din duruitul surd al vagonului se desface iarăși 
șuierul prelung de bariton al locomotivei: Chișinăul!... 

În tact mai rar, tot mai rar, ne strecurăm printre și-
ruri ninse de vagoane și ne oprim în fața unui  peron 
lung, în lumina căruia fulgii nenumărați de argint 
plutesc ca un roi nesfârșit de fluturași. E ceasul trei 
din noapte. După atâta drum în necunoscut, prin lar-
ga străinătate a oceanului rusesc, pășesc pe pământul 
Basarabiei revoluționare, al  Moldovei o sută de ani 
călcată de nepăsare, străinătate ori tiranie: pe moșia 
lor, a bătrânilor, sfâșiată la Prut, înecată în Pustiu, în 
bătaia crivățului rece – în continentul fără hotare... 
Sunt numai o sută de ani... Așa de puțin și așa de mult. 

Ci poate oare să mai reînvie Moldova, cheia vii-
torului nostru zăvorât la Prut?! 

Dar azi frânele sunt rupte, cătușele cad zuruind 
prin largul de necuprins al „Sfintei Împărății drept-
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măritoare” și popor după popor, buimac se ridică, 
caută, ar vrea și nu poate să creadă minunea... 

Neașteptată minune! Căci a căzut și clipa hotărâ-
toare din marea încăierare de tirani.  O fâșie de soa-
re sparge acum negura îndelungă – și de aici are să 
limpezească tot cerul... Acum în Împărăția Pustiului 
robii au început să gonească în amestec, departe de 
temniți, năzuind tot mai departe de temniți, învălmă-
șiți, buimaci, fără țel, stârniți de biciul destinului... 

Pe drumul acesta –  iată-l ! – pornește și fratele 
nostru mai mic... Ochii lui tulburi poate ne caută; 
dar din panta calvarului nostru –  suit sub ochii că-
lăilor lui – nu cutezăm a-l chema cu tot dinadinsul... 

M-am strecurat spre ferestrele cu mai multă lumi-
nă, în restaurant, unde lume destulă se încălzește cu 
ceai, ori –  aruncată parcă la întâmplare printre me-
sele înghesuite – luptă cu somnul: mai mult șepci și 
mantale muscălești, lumea sură din noua tovărășie a 
„tâl”-lui (dosul frontului). 

Cu bendiță roșie la șapcă ori cocardă pe piept, 
„moscalul”, candidat  la sovietul de mâine, picoteș-
te înfipt pe același scaun cu ofițerul. În dosul bufe-
tului, doi chelneri, rezemați de dulapuri, palizi în 
bătaia luminii, își deschid mereu ochii și restabi-
lesc –  mereu provizoriu – echilibrul capului între 
umeri... Mai  la o parte, o fată înviorează samovarul. 
Lângă acest auxiliar al stepei, al gerului și prieteniei 
fac cunoștința unui slujbaș al consulatului sârbesc 
de la Odesa, care o rupe și pe românește și așteaptă, 
ca și mine ivirea zorilor. Căci la hotelurile din oraș 
nu găsești un pat nici de cu sară, atâta muscălime a 
tăbărât pe „stolița” Basarabiei. 

De la o vreme, ne uităm fiecare cum, din timp în 
timp, mai trece câte cineva prin fața celor doi chel-
neri, dă târcoale samovarului, față de care noi am 
câștigat oarecare vechime, își plimbă ochii peste gus-
tările bufetului, ia ceva ori rămâne în așteptare... Mai 
târziu vine un altul, dintre cei care picotesc undeva 
prin coridoare ori de afară, îmbrobodit, nins, grăbit...   

La un moment dat, sârbul ridică degetul și sprân-
cenele: i-a venit o idee. Trebuie să găsească el o 
odaie la hotel Național, unde are întru câtva trecere 
la portar...  – și, fără șovăială, o rupem cu samovarul 
spre a ne arunca în necunoscut. La ieșire, chiar dăm 
peste un izvoscic. Mogâldeața sură, ninsă și pico-
tând de pe capră, punându-se în mișcare din toa-
te laturile deodată, ca printr-un resort arată îndată 

două mâneci dezlipindu-se din masa ninsă, capul se 
saltă dintre umeri, mâinile fug la vale și prind biciul.  

– Svobodno?
– Svobodno!...
Trăsura calică, capricios descumpănită și muzi-

cală, are în fund un loc, cel mult un loc și jumătate, 
dar fără răzimătoare... Un avantaj... Căci mușteriii, 
putând să se reverse în afară, încap și doi.

Ocupat cu combaterea frigului, eu îmi reduc pe 
cât pot volumul. Sârbul – lățit binișor și îmbrăcat 
căldicel – vorbește mereu, iar eu, ținându-mă abia 
pe o jumătate de loc, răspund de mântuială, bătând 
insistent scara cu piciorul înghețat. Trec pe o parte 
și pe alta – după ce am urcat un piept cotit – aco-
perișuri albe, mai mult joase, case fără etaj,vechi, 
strânse sub broboadă de zăpadă, ca să asculte visco-
lul în singurătatea nopții... Uliți după uliți se desfac 
de o parte și de alta , cu clădirile lor împachetate 
în „cvartaluri”. La răspântii, roiurile de fluturi joa-
că mereu în lumina becurilor electrice... Și noaptea 
aceasta adâncă, cu ulițele pustii și înfiorate de șoap-
ta vântului, cu becuri abia pe alocuri făcând gol în 
întuneric – chiar  și acum când nu-i suflare ome-
nească pe uliță, simt cât de străin e Chișinăul...

Am oprit în fața unei clădiri cu etaj. Sunăm gră-
bit, apoi îndelung... De la o vreme, se simte o adiere 
de zgomot înăuntru, ușa se deschide și se ivește în 
semiîntunericul coridorului o umbră ce se aplea-
că somnoroasă, scrutătoare... Apleacă într-o parte 
și într-alta capul, ca o găină, ținând crăpată ușa și 
ispitind. Sârbul întreabă și împinge. Convorbirea 
se întărâtă. Eu mi-am întrerupt tropotul pe piatră 
și stau gata... Pare a se ajunge la o înțelegere – și 
ușa îngăduie, sârbul îngână  ceva și încape tot prin 
crăpătură cu geamantanul după dânsul, apoi ușa se 
închide între mine și geamantan... (...)

Dar nu trec două cvartale și zăresc o lumină în gea-
muri la etaj și poarta deschisă la coridor. Urc la stân-
ga niște scări de piatră întunecoase, căutând drumul 
cu mâinile și socotind să ies cam  pe acolo de unde 
mă chemase lumina. Ajuns într-un vestibul – străbă-
tut de paloarea slabă a omătului de afară, încerc să 
mă orientez... Se desfac din întuneric mai întâi două 
uși, ba trei... Dar lumină nu răspunde de nicăieri. Mă 
aplec. Parcă e lumină... Dar ascult în zadar. Apăs 
clanța. Nu e încuiat – și totuși nu se poate deschide... 
Ceva e răsturnat în cale... Împing – și, după strădu-



7

inți binecuvântate, am scăpat între uși, înfipt: e o sală 
mare cât o ogradă boierească – și sub lumina slaba a 
unui singur bec se vede o îngrămădeală de soldați și 
bagaje, tot locul e negru-sur că n-ai găsi unde să stai 
într-un  picior... Dar călduț aer și... greu. (...).

Când fac cel dintâi pas înăuntru, zăresc în colț 
la o masă, încotit, unul mare cu tot trunchiul dea-
supra... Parcă doarme, parcă nu tocmai...  Dar iată 
că își saltă capul și începe să se tot tragă spre tavan 
– că acu te-aștepți să-l vezi desprinzându-se de  jos. 

Mă privește încurcat. Eu pe el cam mirat... Curi-
os, parcă nici nu se bucură de mușterii...        

– Aveți ceai?
– Deodată nu-i... 
– Dar are să fie?!
– Caniecina... 
Bag de seamă că-i lipsește un picior. M-am lăsat 

pe un scaun și caut să-i citesc în față ce gândește la 
asta... A căscat o dată, apoi a oftat ușor, zicându-și 
parcă: „De-amu s-o mântuit cu hodina”  – a cătat 
spre sala îngustă din dreapta, cea cu „uzina” de ceai 
(trei cazane pentru kipiatoc, zidite în perete); apoi 
s-a așezat la masă, sprijinindu-și capul într-o mână... 

– Dumneata ești rus...
Omul se gândi o clipă... Întrebarea a venit prea 

neașteptată. 
– Nu mai știu nici eu ce-s... 
– Apoi, ceva trebuie să fii.
– Moldovan... Mata ești român... 
– Da... moldovan.
– Nu ești de dincolo de brazdă?!... 
– Ba da, român din Moldova... Ai fost vreodată 

în Moldova? 
– N-am fost; da’ vorba la dumneavoastră merge 

oleacă altfel... 
– Merge, oleacă, la oamenii cu învățătură. Asta-i  

la toate  neamurile.

Tăcurăm. Câteva clipe rămâne pe gânduri; parcă 
ar avea aerul să verifice spusele mele; mă cercetea-
ză foarte atent din fundul ochilor, și în curând înce-
pe iar să picotească. (...)

Când cobor în uliță, vântul s-a potolit de-a bine-
lea și din norii subțirei, în dosul cărora citești albas-
trul, se scutură fulgi rari, mărunți, ofticoși, pentru 
lapoviță... Parcă ar putea să stea și nu vrea... 

Orașul e bine rânduit, croit în felii pătrate, cu străzi 
largi, drepte, zidit solid, din larg și pe pantă, să fie 
curat și plin de soare... Merg tot pe ulița cea mare, 
spre centru:  Alexandrovscaia ulița... Clădirile – tot 
mai arătoase, mai întâi pe stânga, apoi și pe dreapta... 
Deși locul începe să fie mai umblat  pe aici, nu pot să 
prind o singură vorbă înțeleasă... Ici-colo, la ușile, la 
ferestrele prăvăliilor, câte un steguleț roșu se învăluie 
în adierea leneșă, rece, umedă de dimineață... O gră-
dină mare, în dreapta, cu crengile copacilor îmbro-
bodite-albe, cu o mare biserică rusească, albă, la mij-
loc, iar în față cea mai mândră clădire... Și iată! Iată 
„monumentul dezrobirii Basarabiei”. La piciorele 
„dezrobitorului” impozant, două femei: una, Rusia, 
îmbrățișează ocrotitor, cealaltă îi cade la sân, leșinată 
de fericire, recunoscătoare că a fost, în sfârșit, luată 
subt scutul pravoslaviei a toate încăpătoare... „Basa-
rabia recunoscătoare”!...

Dar peste capul țarului de bronz fâlfâie steagul 
roșu al răzvrătirii și al răsturnării... 

Ce taine mai ascunde oare în cutele pânzei sale 
acest simbol al viitorului?!... 

Să ne reînvie mai întâi trecutul!

Text ales și transcris de Luminița Cornea din 
volumul: Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei. 
Note și impresii din revoluția rusă, București, Insti-
tutul de Editură și Arte Grafice Cultura Româneas-
că, 1927. 

Dalila Özbay: 
Profetul troian 
Laocoön (gravură 
în lemn)
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Victor Durnea
Contribuţii la bibliografia prozatorului Romulus Cioflec

I.Volumul de povestiri DOAMNE, AJUTĂ-NE! 
(1907), cuprins:

1. Doamne, ajută-ne, în Viaţa literară, anul I, nr. 
20-25, 14 mai – 18 iunie 1906, p. 3-4, 3-4. 6-7; 
6-8. 6-8, 5-6);

2. Mânioşii, în Sămănătorul, anul IV, nr. 21, 22 
mai 1905, p. 345-348; 

3. La moară, în Tribuna [poporului], anul IX, nr. 
207, din 5/18 noiembrie 1905, p. 2-5, şi nr. 211, 
din 12/25 noiembrie 1905, p. 4-5;1905;

4. Pentru pâine, în Luceafărul, anul IV, nr. 11-12, 
15 iunie 1905, p. 243-245; în Gazeta Transil-
vaniei, anul XLIX, nr. 26, 1906; 

5. Călin, în Gazeta Transilvaniei, anul XLVII, nr. 
217, din 1/14 octombrie 1904, p.1; în Viaţa li-
terară, anul I, nr. 13, 26 martie 1906, p. 5-6; în 
Prezentul, nr. 292, 1906;

6. Buric, în Tribuna [poporului], anul IX, nr. 122, 
din 2/15 iulie 1905, p. 4-6; în „Gazeta Tran-
silvaniei”, anul L, nr. 72, 30 martie/12 aprilie 
1907, p. 3-5 (din volum);

7. Doi prieteni, în Viaţa literară, anul I, nr. 3, 15 
ianuarie 1906, p. 4-5;

8. Ceasul din urmă, în Luceafărul, anul IV, nr. 
13-14, 15 iulie 1905, p. 285-287;

9. Dascălul Irimie, în Tribuna, anul IX, nr. 168, 
din 23 august/10 septembrie 1905, p. 4-6; re-
produs în Epoca, nr. 249, 1905; 

10. Un gând, în Sămănătorul, anul IV, nr. 11, 13 
martie 1905, p.169-173;

11. Tabardiu cântă, în Viaţa literară, anul I, nr. 33, 
13 august 1906, p. 5-6; în Prezentul, nr. 400, 
1906; 

12. Dragul mamii, în Sămănătorul, anul IV, nr. 
44, 30 octombrie 1905, p. 813-819 [Fără nă-
dejde];

13. Suflete fără noroc, în Viaţa literară, anul I, nr. 
8 şi 9, 19 şi 26 februarie 1906, p. 6-7, 5-6; în 
Prezentul, nr. 268, 1906; în Gazeta Transilva-
niei, anul XLVII, nr. 35, 39, 40, 1911;

            

II. Volumul de nuvele LACRIMI CĂLĂTOARE 
(1920):

1. Lacrimi călătoare, în Flacăra, anul IV, nr. 45, din 
22 august 1915, p. 478-479;

2. Îngerii de pe uşa altarului, în Luceafărul, anul 
XIII, nr. 7, 1 aprilie 1914, p. 208-212;

3. Copaci bătrâni, în Viaţa românească, anul IX, nr. 3, 
martie 1914; reprodus şi în Mişcarea, nr. 85, 1915; 

4. Clopotul, în Viaţa românească, anul XII, nr. 2, 
aprilie 1920, p. 215-219;

5. Povestea unui galoş, în Neamul romănesc literar, 
anul II, nr. 6, februarie 1910; 

6. Domnu’ Ghiţă, în Viaţa românească, anul VIII, 
nr. 10, octombrie 1913;

7. Vijelie, în Sburătorul, anul I, nr. 34, din 6 decem-
brie 1919, p. 177-178;

8. Ochiul lui Dumnezeu, în Viaţa românească, anul 
X, nr. 10-12, octombrie – decembrie 1915,

9. Rândunica, în Neamul românesc literar, anul II, 
nr. 31, din 1 august 1910;

10. Din împărăţia tăcerii, în Convorbiri literare, 
anul LII, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1920, p. 
608-612 [Din împărăţia păcii]; 

11. Pe la hanul Zotii, în Neamul românesc literar, 
anul II, nr. 35, 29 august 1910 [Hanul Zotii]; 

12. Fidel
13. La cumpănă, în Lamura, anul I, nr. 10-11, iulie- 

august 1920, p. 893-898;
14. Iluzii
15. Pe drumul de la moară, în Convorbiri literare, 

anul LI, nr. 12, decembrie 1919, p. 795-806;
16. Ideal şi dezamăgire, în Viaţa românească, anul 

X, nr. 5-6, mai-iunie 1915 [rubrica Documente 
omeneşti]

17. Lacrimi şi flori de primăvară 

Interior 
din Casa 
Memorială 
„Romulus 
Cioflec” 
din Araci
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III. Volumul de nuvele ROMÂNI DIN SECUIME 
(1942):

1. Trei aldămaşe, [Divorţ] în Viaţa românească, 
anul XXVI, nr. 3-4, martie-aprilie 1935; [= La 
răscruce], în vol. Omagiu lui Constantin Kiri-
ţescu, 1937, p. 424-432; 

2. Călători, [În tren], în Adevărul literar şi artistic, 
seria III, anul X, nr. 542, din 28 aprilie 1931, p. 6;

3. Cu ceasul [vezi Iluzii, în volumul Lacrimi călă-
toare]

4. Mortul, în Adevărul literar şi artistic, seria III, 
anul IX, nr. 476, din 2 februarie 1930, p. 5-6; 

5. Buric [vezi în volumul Doamne, ajută-ne!]
6. Grabă pentru moarte în familie [Urgenţă], în 

Viaţa românească, anul XXIV, nr. 11, noiembrie 
1933, p. 17-26;

7. Îngerii de pe uşa altarului [vezi în vol. Lacrimi 
călătoare]

8. Descătuşare, în Adevărul literar şi artistic, seria 
III, anul VIII, nr. 345, din 17 iulie 1927, p. 3; 

9. Lacrimi călătoare [vezi vol. Lacrimi călătoare]
10. Domnu’ Ghiţă [vezi vol. Lacrimi călătoare]
11. Clopotul, [vezi vol. Lacrimi călătoare] 
12. Baciul Coman, în Viaţa românească, anul XV, 

nr. 6, iunie 1923, p. 351-366 

IV. Volumul de nuvele TREI ALDĂMAŞE 
(1970) cuprinde nuvele și schițe:

1. Trei aldămaşe, [vezi vol. Români din secuime]
2. Călători, [vezi vol. Români din secuime]
3. Cu ceasul [vezi vol. Români din secuime; vezi 

Iluzii, în volumul Lacrimi călătoare]
4. Mortul [vezi vol. Români din secuime] 
5. Debutul crâsnicului Toader, în Adevărul literar şi 

artistic, seria III, anul XI, nr. 601, 1932,
6. Cu mâțele la vânat(=Buric, în volumele Doamne, 

ajută-ne! și Români din secuime]
7. Grabă pentru moarte în familie [vezi vol. Ro-

mâni din secuime] 
8. Îngerii de pe uşa altarului [vezi vol. Români din 

secuime şi Lacrimi călătoare]
9. Baciul Coman  [vezi vol. Români din secuime] 
10. Descătuşare [vezi vol. Români din secuime]
11. Recunoştinţa lui Cumpănaş
12. Lacrimi călătoare [vezi vol. Lacrimi călătoare 

şi Români din secuime]
13. Domnu’ Ghiţă [vezi vol. Lacrimi călătoare şi 

Români din secuime]
14. Clopotul [vezi vol. Lacrimi călătoare şi Români 

din secuime] 
15. Prietenie

Luca  Arbore
Reflecţii asupra povestirii „Clopotul” de Romulus Cioflec

Scriitorul Romulus Cioflec s-a impus în literatura 
română mai întâi ca autor de schițe și nuvele pu-
blicate în revistele literare ale vremii, în perioada 
1904-1920. Acestea au alcătuit substanța primelor  
volume: Doamne, ajută-ne! (1) și Lacrimi călătoa-
re (2), la care se adaugă cele de mai târziu, Români 
din Secuime și Trei aldămașe (3). În această calitate 
este amintit de G. Călinescu în monumentala sa Is-
torie..., Romulus Cioflec „se interesează de oamenii 
ce luptă pentru pâine, de suflete fără noroc în me-
diul rural” (4). În prima recenzie la primul volum, 
autorul N.I. Apostolescu menționează: „Volumul 
d-lui R. Cioflec arată dacă nu pe un fruntaș nuvelist 
de viitor, pe un distins prozator” care înfățișează în 
paginile schițelor și nuvelelor sale „viața învăluită 
în amar” (5). 

Romulus Cioflec se încadrează în tradiția proza-
torilor transilvăneni, și nu numai, de a fi debutat cu 
povestiri și nuvele, de a le fi publicat apoi în volu-
me, ca după aceea, prin romane, să devină scriitori 
consacrați. Este cazul lui I. Slavici, L. Rebreanu, I. 
Agârbiceanu, Pavel Dan. 

Temele prozei scurte scrise de Romulus Cioflec 
se referă la viața țăranilor cunoscută autorului din 
copilărie, la aspecte din viața târgoveților și a inte-
lectualilor, cu imagini descriptive pitorești și portrete 
schițate remarcabil. Toate se constituie pentru citito-
rul de astăzi într-o panoramă a satului de odinioară, 
a societății ardelenești de acum mai bine de un veac.

În cele ce urmează evidențiem meritul incontesta-
bil al autorului de a reveni asupra creațiilor sale, de 
a realiza o șlefuire permanentă a textelor. Exempli-
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ficăm prin povestirea Clopotul, tipărită prima dată 
în Viața românească, anul XII, nr. 2, aprilie, 1920, 
p. 215-219, inclusă în volumele de proză scurtă, 
Lacrimi călătoare (p. 39-49), Români din Secuime 
(p. 147-155) și în Trei aldămașe (p. 227-236). Tema 
povestirii este aceea a satului în perioada războiu-
lui. Motivul clopotului l-a preocupat în mod special 
pe scriitor. Așa se explică reluarea povestirii, cizela-
rea ei, publicarea în trei volume, după apariția în re-
vistă. Desigur, este vorba și de o puternică amintire 
legată de satul natal: clopotul cel mare al bisericii a 
fost solicitat de autorități spre a fi dus la război, de 
fapt de a fi topit pentru ca „să toarne din el gloanțe 
și bombe”. Aflarea acestei vești a iscat frământări 
profunde în comunitatea satului Ariniș.

În discursul nostru vom avea în vedere variante-
le prezente în cele trei volume, respectând ordinea 
cronologică a apariției volumelor. Diferența constă 
în registrul stilistic utilizat și în accentuarea unor 
frământări/trăiri ale membrilor comunității. Începu-
tul este diferit. În prima variantă accentul cade pe 
greutatea clopotului, fiind nevoie de patru boi spre 
a fi urcat la biserica veche din deal. Apoi se insistă 
pe dangătul „adânc, prelung, tremurat”. În a doua 
variantă, cititorul află de la început că „răzbătea 
chemarea lui grea până departe”. În a treia varian-
tă, accentul cade pe substantivul „chemarea” care 
„grea răzbătea până departe”. De ce insistența pe 
substantivul „chemarea”? Clopotul mare și vechi al 
bisericii din sat fusese adus cu boii de la Brașov în 
anul 1845. I se atribuie însușiri supranaturale: „por-
nea singur să sune în care”, când a fost adus; „mer-
gea singur... iac’așa! iac’așa!”. „Cel mai vechi și cel 
mai mare din împrejurimi”, cu cel mai pătrunzător 
glas, „mândria tuturor din Ariniș”. „La moartea po-
pii ăl bătrân, clopotul nu s-a oprit până când nu s-o 
văzut movila rădicându-se în țintirim.”

Dangătul clopotului nu chema numai la rugăciune: 
„pe lângă vestiri de bucurie și întristare, mai era și 
vestitor pentru ceasul amiazului, când lucrătorul avea 
să-și caute merindea”. Glasul lui tremura „peste la-
nuri și peste păduri.” În prima variantă autorul insistă 
asupra calităților clopotului, ca în variantele urmă-
toare să le sintetizeze. Așa de exemplu, doar în prima 
variantă există comparația cu un clopot dintr-un sat 
vecin: „Are clopotul sașilor de peste Olt și el un dan-
găt adânc, mai adânc, dar nu te stăpânește așa...”

În toate variantele apare calitatea de clopot fer-
mecat: „clopotul acesta atât de dăruit cu glas ales, 
fie de la turnarea lui, fie de la sfințirea săvârșită cu 
șapte preoți, primi, neașteptat, prin telegraf, porun-
că să pornească la drum... Porunca era să fie ridicat, 
pus în car și dus la o stație de drum de fier...”

Bărbații satului erau la război, doar bătrânii rămă-
seseră, de aceea, aflând porunca, femeile din sat se 
implică neputincioase în ... povestea clopotului. Ele 
evocă tot felul de amintiri în legătură cu clopotul: 
cum anunța primejdiile ce amenințau satul în dife-
rite perioade, la 1848, ori când se ivea vreun foc pe 
undeva, caz în care clopotul „mergea singur”. Până 
și copiii se mândreau cu el: „cei cari nu ajunsese-
ră în turn și nu-l trăseseră se simțeau micșorați”. O 
adâncă jale îi cuprinde pe toți, deoarece clopotul 
„aproape un veac încheiat i-a petrecut pe alții cu 
vaier prelung, i-a venit acum rândul și lui să plece”.

Satul se afla în mare fierbere. Femeile se caută 
între ele pentru „aceeași vorbă”, își puneau tot felul 
de întrebări: „Cum la război? Ce să facă cu el la răz-
boi” „Ce să facă acolo cu clopotele?” Când află de 
„așa nelegiuire”, anume că „ar fi vorba să-l topească 
și să toarne din el gloanțe și bombe”, femeile rămân 
nedumerite și blestemă: „Topește-le, Doamne,ochii 
la domni, cum vrea ei să ne topească clopotul care 
ne-o petrecut morții!” Suferința lor echivalează cu 
sfârșitul lumii. În mod firesc autorul focalizează ne-
dumerirea și suferința sătenilor într-un singur per-
sonaj colectiv, reprezentat de satul în totalitatea lui. 

Măiestria stilistică a autorului ajunge la apogeu 
în partea a doua a povestirii, când „era tot satul la 
biserică.”, „ca în ziua de Paști”, pentru că s-a făcut 
pentru ultima dată slujba de duminică cu clopotul cel 
mare. A urmat slujba parastasului celor 23 de morți 
în război: „Nu se mai făcuse parastas la atâția morți”. 
Tot satul a rămas la slujbă, deși altă dată rămâneau 
doar rudele apropiate morților. Era parastas și pentru 
clopot? Dangătul clopotului s-a unit cu plânsetul fe-
meilor: „Când să pornească slujba parastasului și se 
dezlănțui vaierul de unde din clopotniță, un alt vaier 
se porni în biserică, din toate glasurile de femei biru-
ite”, încât plânsetul femeilor și tânguirea clopotului 
au acoperit glasul rugăciunilor. Arta scriitorului ajun-
ge la desăvârșire prin remarcabila evocare a imaginii 
din interior a bisericii în care tot satul plângea. Se 
auzea un singur vaier în biserică, al întregului sat. 
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Reliefarea acestei unități în suferința pentru un sim-
bol al satului constituie punctul culminant, evidenți-
ind capacitatea stilistică extraordinară a prozatorului 
Romulus Cioflec de a surprinde psihologia colectivă 
în momente de grea cumpănă, în același timp, parti-
ciparea afectivă a autorului.

Finalul povestirii Clopotul a fost îndelung gândit 
de autor. Varianta din Lacrimi călătoare se încheie 
cu imaginea îndurerată a preotului: „părintele, care 
sfârșise slujba și căta stingherit din ușa altarului, 
făcu cu mâna tremurândă semnul binecuvântării și 
se trase iute înăuntru, închizând ușile cu o mișcare 
pe care o facem când afară vremuiește...” A vremui 
este un verb cu o conotație neprecisă, nici nu nin-
ge, nici nu plouă, bate puternic vântul, o vreme cât 
se poate de urâtă, fără putință de orientare, dacă te 
găsești în afara locuinței. Exact aceasta dorește să 
transmită autorul: n-ai cum să te opui când afară 
este nesiguranța războiului. Preotul „stingherit”, 
„cu mâna tremurândă” suferă împreună cu enoriașii 
lui neputându-se împotrivi poruncii de a da clopotul 
atât de puternic ancorat în sufletele lor.

Variantele din celelalte două volume au alt final. 
Una dintre femei rostește o rugăciune „înfiorătoa-
re”, un fel de blestem născut dintr-o inimă îndurera-
tă, dintr-un suflet ce întruchipează sufletul satului:  
„...printre rugăciuni și clopote și cântări, Ana lui 
Sprânceană își rostea înfiorătoarea ei rugăciune lân-
gă masa cu capete: Iar domnilor altă răsplată să nu 
dai, Doamne, decât să li se risipească și lor casele! 
Ei să se prăbușească cu împărăție cu tot, iar slava 
Ta să se ridice peste toate pentru răscumpărarea 
îndurărilor! Amin.” Ultimul cuvânt apare doar în 

varianta din volumul anului 1942. În varianta defi-
nitivă pregătită de autor și apărută în volumul pos-
tum Trei aldămașe (1970), observăm autocenzura-
rea (renunțarea la „Amin”, la fragmente referitoare 
la preot etc.) și o anumită cizelare a textului cu mai 
profundă expresivitate, fără să renunțe la unele regi-
onalisme care dau culoare specifică – astfel în textul 
citat mai sus, substantivul „cântări” are înțelesul re-
gional de „plânsete”; a se cânta = a se plânge după 
mort, la înmormântare; iar „capete”=parastase.

Publicarea de patru ori a povestirii Clopotul, în 
perioade diferite dintre 1920 și 1970, demonstrează 
interesul pe care i l-a acordat autorul. Este cazul și 
al altor povestiri. În prefața la volumul Trei aldă-
mașe Romulus Cioflec se delimitează de povestirile 
tipărite anterior, afirmând că nu acordă „cetățenie 
literară altor bucăți,(...) în afară de cele publicate în 
volumul de față”. Clopotul este o povestire căreia 
autorul i-a acordat cetățenie literară.  

Note bibliografice:
1. Romulus Cioflec, Doamne, ajută-ne! (Nuvele), Bu-

curești, Tipografia Regală, 1907.
2. Romulus Cioflec, Lacrimi călătoare, Editura Viața 

românească, Iași, 1920.
3. Români din Secuime, Editura Casa școalelor, Bucu-

rești,1942; Trei aldămașe, Ed. Minerva, București, 1970.
4. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la ori-

gini până în prezent, ediția a II-a, revăzută și adăugită, 
ediție și prefață de Al. Piru, Editura Minerva, București, 
1982, p. 637.

5. N.I. Apostolescu, Cronica literară și artistică, în Li-
teratură și artă română, 11, nr. 3, 25 martie 1907, p. 193.

Elena Graure-Manta: 
Atingerea lui  Picasso 1, 
Atingerea lui  Picasso 2, 
Atingerea lui  Picasso 3, 
Atingerea lui  Picasso 4 
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INEDIT
Luminița  Cornea

Note despre călătoria cu avionul a lui Romulus Cioflec, 
din 1925

În două numere din publicația Adevărul literar și 
artistic Romulus Cioflec semnează poate cea mai 
interesantă – oricum inedită – însemnare de călăto-
rie cu titlul București-Viena prin văzduh. Este vorba 
despre cele două episoade apărute în Adevărul li-
terar și artistic din ziua de duminică 29 noiembrie 
1925 și de duminică 3 ianuarie 1926 (1). 

Scriitorului Romulus Cioflec i-a plăcut mult să 
călătorească atât în țară cât și în toată Europa. În-
semnările sale de călătorie le-a publicat în revistele 
vremii sau a tipărit volume consistente. Prima mare 
călătorie de patru săptămâni a efectuat-o în aprilie 
1911, însoțind grupul organizat  într-o excursie de 
studii de prof. dr. Iosif Blaga cu elevii săi din clasa 
penultimă a liceului românesc din Brașov. Excursi-
oniștii au călătorit cu trenul și vaporul pe un traseu 
impresionant: Brașov, București, Constanța, Con-
stantinopol, Atena, Neapole, Roma, Florența, Ve-
neția, Fiume, Budapesta, Brașov. Romulus Cioflec 
a publicat 29 de episoade despre această călătorie 
în ziarul Românul din Arad, în aprilie- octombrie 
1911; de curând aceste episoade au fost publicate în 
volumul De la Dunăre, în jurul Peninsulei Balcani-
ce, prin Italia, la Dunăre (2).

În perioada dintre 1911 și 1916, Romulus Cioflec a 
călătorit în țară, scriind note de călătorie pe care le-a 
publicat în diferite reviste. Astfel, a fost la Constanța 
(3), la Călugăreni, Giurgiu, Rusciuk (4), la Turtucaia 
(5), la Cernăuți (6), în Munții Buzăului (7 ).

În toamna anului 1916, Romulus Cioflec ia dru-
mul Răsăritului, pornește într-o călătorie cu trenul 
până  la Petrograd, fiind martor ocular al revoluției 
din februarie 1917, despre care scrie în volumul Pe 
urmele Basarabiei. Note și impresii din revoluția 
rusească (8). 

Două mari călătorii în Europa îl marchează atât 
de mult încât le va dedica câte un volum memoria-
listic. În anul 1927, împreună cu soția, a călătorit cu 
trenul în Spania și, un an mai târziu, publică volu-
mul Cutreierând Spania. Impresii de călătorie (9). 

În vara anului 1928, tot în tovărășia soției, călăto-
rește cu trenul până la Hamburg, de unde se îmbarcă 
pe vasul de croazieră „Monte Cervantes”, vizitează  
localitățile de pe coasta Peninsulei Scandinave, 
până dincolo de Cercul Polar. Publică în anul ur-
mător volumul cu ilustrații realizate chiar de el, Sub 
soarele polar, Impresii și peripeții din voiajul unor 
salvați de la naufragiu de spărgătorul Krasin (10).

Romulus Cioflec a călătorit și în alte orașe din 
Europa, fără a scrie despre toate. Astfel, știm sigur 
că a fost în 1929, la Paris, când l-a cunoscut pe scri-
itorul Panait Istrat, devenind frați de cruce (11). În 
anul școlar 1922-1923 a avut o bursă la Berlin, des-
pre care scrie prietenilor (12). 

În toate peregrinările la care am făcut referire, 
Romulus Cioflec a călătorit cu mijloace de trans-
port obișnuite pentru perioada vremii respective: 
tren, vapor. Dacă am aminti primele memoriale de 
călătorie din literatura română, ca cele realizate în 
prima jumătate a secolului al 19-lea, de Dinicu Go-
lescu (1777-1830) ori Ion Codru Drăgușanu (1818-
1884), atunci am numi mijloacele de transport cu 
care aceștia au călătorit, respectiv, căruță, trăsură, 
caleașcă, poștalion. Dar odată cu evoluția societății 
omenești evoluează și mijloacele de transport. Așa 
ajungem la avion. Fără a efectua până în prezent 
o cercetare profundă în domenul istoriei aviației 
și legătura cu scriitorii români, afirmăm că Romu-
lus Cioflec poate fi considerat  primul scriitor care 
a călătorit cu avionul. Aceasta a fost în iulie 1925, 
într-un avion cu elice, fiind doar trei pasageri, cu 
Compania Franco-Română. 

Cei mai mari producători de avioane din perioada 
Primului Război Mondial sunt Franța, Regatul Unit, 
Germania și Italia. În perioada imediat următoare 
Primului Război Mondial asistăm la o dezvolta-
re fără precedent a aparatelor de zbor, fapt pentru 
care a fost numită Epoca de aur a aviației. În acest 
sens, are loc o reconversie a foștilor piloți militari 
și astfel începe să se dezvolte aviația comercială și 
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poștală. În anul 1919, la 8 februarie, este inaugurată 
prima legătură comercială aeriană, aceea dintre Ma-
rea Britanie și Franța. 

Interesant și ar trebui să afirmăm cu mândrie fap-
tul că nașterea aviației românești a avut loc simultan 
cu cea mondială datorită realizărilor lui Aurel Vlaicu, 
Traian Vuia și Henri Coandă. Nu este scopul nostru 
să insistăm acum asupra primelor zboruri ale omu-
lui cu ajutorul aparatelor de zbor, dar, dintr-o listă 
cronologică a acestora, aflăm că în 1925 (anul când 
a zburat Romulus Cioflec) s-au realizat zboruri cu 
Avro 563 Andover, iar din 22 februarie 1925, cu 
Havilland DH.60 Moth (13).

În cele ce urmează vom avea în vedere doar pri-
mul episod București-Viena, prin văzduh, publicat 
de Romulus Cioflec la sfârșitul lunii noiembrie. Că-
lătoria a avut loc în luna iulie 1925. În acea perioa-
dă scriitorul era profesor la Liceul Nr. 2 de Băieți 
din Chișinău. Se căsătorise în 8 septembrie 1922, la 
Chișinău, cu profesoara de desen Antonia Gavrili-
ță, fiica avocatului Emanuil Gavriliță (1847-1910), 
care fondase ziarul Basarabia (1906-1907), prima 
publicație periodică de limbă română din Basara-
bia. Cu soția sa, Antonia, Romulus Cioflec a călăto-
rit mult în Europa. Călătoria cu avionul a fost prima 
mare călătorie a lor.

În debutul episodului, scriitorul ancorează călă-
toria în societatea românească a timpului, cu alu-
zie directă la conducătorii țării: „După o săptămână 
obositoare și înveninată luptă electorală la Chiși-
nău, cu înălțătoare și deprimante momente, inclu-
siv noaptea fatală, m-am hotărât încă o dată să iau 
drumul Apusului, să-i respir iarăși viața civilizată și 
demnă, cum o respiră, periodic, fericiții cari dețin 
destinele țării noastre.” Reținem dorința de a respira 
viața civilizată, adăugând faptul că dorea să ajungă 
la Paris, pentru Expoziția de Arte Decorative din 
Champs-Elysées.

Mai întâi, cei doi soți ajung în capitala țării, Bu-
curești (desigur, cu trenul),unde se cazează la un 
hotel. Căutând bilete ieftine de transport (de obicei 
călătoreau cu trenul, clasa a II-a, având, ca profe-
sori, reducere 50%) pe la agențiile de voiaj, „dau cu 
ochii pe Calea Victoriei de firma Companiei Fran-
co-Române, la care nu avusesem nici curajul să 
gândesc.” Nu îndrăznea să gândească considerând 
că e un preț mult prea mare pentru buzunarele lor 

de profesori. Însă soția sa „greu bântuită de aeropla-
nism” vede firma și este entuziasmată de o călătorie 
cu avionul. După minime calcule „50 franci până 
la Viena, 400 până la Budapesta – un bilet”, cei doi 
deliberează și ajung la concluzia „revelatoare și fe-
ricită că ne costă avionul până la Viena, plus trenul 
Viena-Paris, clasa a III-a, aproximativ tot atât cât 
ne-ar costa biletul de tren București-Paris, clasa a 
II-a.” Cumpărarea celor două bilete până la Viena 
l-a bucurat și pe funcționarul firmei „care consta-
tase, cu patriotică amărăciune, că abia cinci la sută 
dintre pasagerii urcați la București sunt strănepoți 
de-ai lui Traian.” Probabil românii nu aveau încă 
încredere într-o călătorie cu avionul – prea era nou 
acest mijloc de transport.

Deoarece „de-o săptămână se țin lanț ploi și fur-
tuni în țară, iar postul de telegrafie fără fir de la 
aerogara Severin nu dă dezlagare pentru trecerea 
defileului carpato-dunărean”, abia a treia zi de la 
procurarea biletelor, adică miercuri 15 iulie 1925, 
ora 7.30, automobilul companiei îi transportă de la 
hotel la aerogara Băneasa. Transportul acesta este 
inclus în bilet, în plus „orice bacșiș e desființat, linia 
fiind europeană. ” Trec repede controlul de la poliție 
și vamă. Bagajele, de 15 kg fiecare, „le aruncăm pe 
o poliță în față și sub poliță, spre helice.” 

Observăm extraordinara valoare documentară a 
acestei însemnări de călătorie, alături de minunatul 
discurs narativ al unui scriitor atent la fiecare deta-
liu al călătoriei. Interiorul avionului se pare că era 
foarte mic „aproximativ interiorul avionului are o 
lărgime de puțin peste un metru, iar înălțimea, așa, 
că aproape ai putea să umbli în picioare (...) iar lun-
gimea acestui „cupeu”, ocupând partea centrală a 
pasării, este de vreo doi metri.” Ocupanții avionu-
lui? Pilotul, soția scriitorului care ocupă locul lângă 
pilot, „iar eu cu dl Nino Conti, funcționar la Banca 
Comercială Italiană din București, luăm loc alături 
pe două din cele trei scaune mobile de trestie (pe al 
treilea, am pus bagaje).” De remarcat faptul că la 
plecare soția scriitorului avea chipul „iluminat de 
un entuziasm anticipat, dar real.”

Autorul realizează o descriere amănunțită și po-
etică a decolării „iarba se zbate într-o frământare 
amețitoare la suflarea helicei (...) n-are totuși helicea 
încă așa viteză ca să ne poată elibera de contactul 
cu pământul... Dar, ca un trăznet, motorul primește 
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viteza zborului într-un zbârnâit maxim uluitor. (...) 
Nu mai suntem atârnători de teren, de asperitățile, 
de accidentele lui.” Ajung la înălțimea de 300 de 
metri de unde văd Bucureștiul „ușor îmbrobodit în 
negura ploii grase din ajun”, totuși „se conturează 
în slabele lui conture.”

Desigur Romulus Cioflec, cu spiritul realist ce-l 
caracterizează dar și cu înclinarea vădită spre me-
lancolie, privește cu încântare inedita panoramă ce 
i se oferă „prin ferestruicile ce se înșiruie la dreapta 
și la stânga” aeroplanului. Depărtările sunt îmbră-
cate în felurite, bogate și curgătoare covoare „ale 
dimineții limpezi de iulie. (...) Vii, lanuri de pă-
pușoi, încheindu-se ca o plasă uriașă peste miriști 
către Dunărea și munții nevăzuți, ba se alungă, ba 
se rotesc cu o viteză de 200 km pe ceas.” 

Expresiva descriere a întinderilor în zgomotul mo-
torului care „în bătaia neostenită, vertiginoasă – le-
gată într-un răget lung – le stârnește toate, închide 
și deschide zările, făcând să se șteargă în înconjurul 
mișcător albiile pline, șerpuinde, întovărășite de ar-
bori, de crânguri și sate.” Urmărirea curgerilor de 
ape devine captivantă de la înălțime. Au trecut pes-
te Dâmbovița, Argeș, Neajlov și peste alte gârle mai 
mici „știute doar de profesorii cei buni de geografie.”

Scriitorul-călător admiră măiestria pilotului care 
își cunoștea drumul, știind că trebuie să treacă pe 
deasupra aerogărilor Slatina și Severin „înzestrate 
cu telegrafie fără fir, de unde se pot da semnale asu-
pra schimbărilor de situație.” Treceau și prin apro-
pierea unor sate „ale căror imașuri sunt destinate și 
eventualelor coborâri forțate ale avioanelor compa-
niei.” Pe o asemenea linie dreaptă, înălțimea este 
de 800 m, pentru ca în eventualitatea unei pene, să 
aibă putința unui loc de aterizare. Teama este pre-
zentă în sufletul scriitorului-memorialist, încât evi-
dențiem ca foarte interesant și semnificativ textul 
ce urmează, în care motorul avionului este personi-
ficat: „Mereu ședem cu fața spre motorul nevăzut, 
precum credincioșii cu fața către altar, precum pă-
gânii spre chipurile cioplite ale zeilor lor – cu toată 
credința, cu toată nădejdea într-însul, cu venerație 
pentru puterea tainică – mai presus de toate puterile 
– din glasul lui neșovăielnic, precipitat, de tunător, 
care ceartă, rupe și închide depărtările.” 

Imaginile văzute din avion sunt impresionante, iar 
descrierea stilistică pe măsură. Cu arhaisme și regio-

nalisme ușor înțelese, cititorului i se dezvăluie calea 
ferată privită de la înălțime „o cărare cenușie cu pari 
de-a lungul”, apoi „un măreț castel dominând trufaș 
asupra puzderiei de colibe plugărești, ca un altar pă-
gân asupra unor veacuri îngenuncheate”, după aceea 
târgul oltenesc Slatina, aflat pe ambele maluri ale Ol-
tului, „pe drumuri răsfirate ca degetele unei mâini, tre-
ce grăbit, învăluit în soare mult și în închipuita pace.” 
Numai de la înălțimea avionului poți personifica un 
oraș care trece grăbit ori poți compara drumurile cu 
degetele mâinii! Cu nostalgie, privind Oltul,autorul își 
amintește de anii copilăriei, când Oltul i-a fost tovarăș 
în satul său natal Araci: „Pe toată albia, atât spre Dună-
rea șovăindă în ceața zării cât și spre munții escaladați 
de nori, zac încremenite în nemișcare apele lunecânde 
din Ardeal ale râului tovarăș copilăriei mele...”

Cu o nedisimulată autoironie, autorul mărturisește 
că începe să-l indispună „răul de ... Carpați.” Acest 
rău de înălțime ne amintește de răul de mare de care 
a fost cuprins în călătoria cu vaporul prin Dardane-
le, cu vreo aproape cincisprezece ani în urmă. Ni se 
pare firesc acest rău de înălțime, când aude „răcne-
tul nemaiîmblânzit al motorului” lăsând „la o bătaie 
de tun Craiova îmbrățișată cu Jiul ei.” Simte pentru 
prima data „greul mirosului de benzină de care cei-
lalți doi pasageri habar n-au.” Privește în continuare 
cum „apele Carpaților răzbat galbene, rând pe rând, 
pe atâtea porți, iar Dunărea în două zări se deslușeș-
te.” Nu trec pe deasupra Severinului „care rămâne în 
miază-noapte, în soare, tolănit pe mal de-a lungul și 
Dunărea abia ieșită din încleștarea munților își lămu-
rește acum, pe necercate depărtări, toată sclipitoarea 
și înmărmurita ei măreție, învârstată la maluri.”

Ajungând pe teritoriul sârbesc, călătorul remar-
că deosebiri, dovedind cunoștințe de literatură și 
istorie românească: „sate rare, dar mai arătoase și 
înstărite pe acest pământ de lungă domnie a pașa-
lelor decât dincolo, în patria lui Dinu Păturică și a 
mucenicului Tudor. Găsești mereu satul la capătul 
drumului ce albește prin adâncuri de vale.”

Precum în călătoria spre Cercul Polar, și în că-
lătoria cu avionul a intervenit neprevăzutul, acci-
dentul, ce putea duce la o catastrofă, dar, în ambele 
călătorii, pasagerii nu au avut de suferit. Revenim 
la avionul Companiei Franco-Române. În apropie-
re de Carpați, „terenul fiind ondulat, avionul prinde 
să se clatine deasupra păturilor șovăielnice de aer.”  
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Autorul descrierii simte „lupta pilotului care con-
trabalansează presiunea din dreapta prin manevrări 
prompte ce ridică mereu la nivel aripile stângi ale 
bipanului. Particip și eu cu nervi încordați la această 
luptă a avionului, în vie clătinare.” Totuși nu ni se 
transmite o extraordinară teamă a călătorilor. Im-
presia este că motorul „zbârnâie și mai tare – și mă 
hotărăsc, abia acum, să mă folosesc de vata primită 
la urcare.” Încă un element cu valoare de document!

Avionul se lasă la 200 m deasupra apei Dunării, 
zburând deasupra ei, după ce a ieșit dintr-o „postată 
de neguri.” Pilotul urmărește „pânda vântului din 
miază-noapte”, motiv pentru scriitor de a medita 
asupra destinului Dunării și a omenirii: „Călător tai-
nic prin adâncuri, martor al începuturilor și nelipsită 
mărturie tuturor vremilor, Danubiul a fost biruit azi 
de omul înaripat, zburător asupra-i prin furtuna ro-
ditoare de ape. Și încă! – s-au suprimat distanțele și 
se vor sfărâma granițele și se va întrona umanitatea 
cea fără de granițe, de mult existentă și mistificată.” 

Meditația nu poate fi continuată, deoarece intervi-
ne realitatea dură. Magistral este înfățișată aterizarea 
forțată într-un lan de păpușoi: „Măturăm acum spicul 
păpușoiului... Miriștea... am atins pământul, apoi un 
zdruncin și năvălim printr-un lan de păpușoi cât codru, 
săltând peste mușuroaiele  săpatului de-al doilea (...), 
sfârâmând frageda vegetație în suflarea motorului.”

Autorul deschide ușița avionului și sare primul 
să respire liniștit. Soția coboară râzând fericită că 

„voiajul nostru nu urmează în totul după itinerar”. 
Îi plăcera aventura? Ne amintim că și în volumul 
Sub soarele polar dă dovadă de mult curaj. După ce 
coboară din avion italianul și nevasta scriitorului, 
apare și pilotul „pe altă parte, din codrul de verdea-
ță, emoționat, fericit că a trecut cu bine Compania 
Franco-Română prin această nouă încercare a ele-
mentelor naturii, și de asemenea el, care opt ani de 
zile nu stricase niciun aparat și nicio viață omeneas-
că.” Cum se spune: totul e bine când se termină cu 
bine! Dar mai este mult până se termină călătoria. 
Se aflau cu avionul aterizat forțat în hotarul satului 
Liubcova de Jos. Țăranii cu coase, furci, greble și 
seceri, adică de la muncă, se grăbesc din toate păr-
țile „în goană, ca albinele la stup pe vreme rea”, ne-
venindu-le să creadă că sunt nevătămați: „Muți, ne 
cercetează, ne întreabă din ochi, de suntem teferi...” 
Pilotul, dl Launay, avea vechime în aviație fiind 
format ca pilot militar în timpul Primului Război 
Mondial.

În acest prim episod al călătoriei cu avionul, Ro-
mulus Cioflec realizează cu adevărat pagini antolo-
gice cu descrieri plastice de o înaltă expresivitate și 
implicare afectivă. Harul stilistic imprimă valoare 
discursului căruia i se adaugă valoarea documenta-
ră. Cititorul află cu siguranță că se circula cu avio-
nul în România anului 1925 și în ce mod.

Călătoria continuă. În al doilea episod aflăm că 
pasagerii ajung la Viena cu avionul.
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RESTITUIRI:
Nicolae Scurtu

Câteva întregiri la biografia lui Ioan Alexandru Bran-Lemeny

Biografia poetului, gazetarului, traducătorului și 
memorialistului Ioan Alexandru Bran-Lemeny (n. 
16 septembrie 1886, Brașov – m. 2 aprilie 1954, 
Brașov) a fost riguros cercetată de Lucian Costin1 
și Stănuța Crețu2, care i-au elaborat, în linii sigure, 
profilul poetic și portretul total.

Se impune să precizez că poetul brașovean a be-
neficiat, încă de la început, de aprecierea lui George 
Coșbuc, care i-a prefațat întâia sa carte de versuri3, 
imprimată la Brașov.

Ioan Al. Bran-Lemeny era un intelectual distins, 
cunoștea limbile germană, maghiară și franceză,  
a tradus din câteva literaturi și a scris note, biografii 
și eseuri despre unii dintre scriitorii pe care îi pre-
țuia și pe a căror operă o frecventa cu o anume rit-
micitate.

O relație literară, specială, a avut cu Heinrich 
Mann, care, în 1923, îi prefațează cartea Deutschlands  
Wiedergeburt, publicată tot în orașul lui Coresi. Un 
aspect mai puțin cercetat, al activității sale, îl consti-
tuie paraliteratura, mai exact spus, mărturiile, con-
fesiunile și epistolele. Epistolele ce se publică, aici, 
întâia oară, sunt trimise istoricului și criticului literar 
Gh. Bogdan-Duică (1886–1934), căruia i se solicită 
să colaboreze la revista Ritmuri (1929–1930), ce apă-
rea la Brașov sub îndrumarea lui Ioan Al. Bran-Le-
meny şi Ion Focşeneanu.

Cercetând colecția revistei Ritmuri, care totali-
zează douăsprezece numere, am constatat că Gh. 
Bogdan-Duică nu a colaborat la această publicație 
și nici una din cărțile sale nu a fost recenzată.

*
Brașov, în 20 ianuarie 1930
Strada Jiului, nr. 30
Mult stimate d[omnu]le profesor
Scuzați-mă, că numai prin amabilitatea d[omnu]

lui Lucian Costin, un inimos și talentat amic „te-
lepatic”, căci nu-l cunosc încă personal, ați putut 
ajunge în posesia a două numere din revista Rit-
muri, ce apare la Brașov sub conducerea mea și a 
unui mai tânăr tovarăș, I. Focșeneanu4.

Socot că apariția revistei literare Ritmuri, în Bra-
șov, era o necesitate culturală, având în vedere ve-
chile și frumoasele tradiții ale acestui oraș, precum 
și nevoia actuală de a contribui, cu un grăunte mai 
mult, la închegarea construcției noastre culturale.

Sunt de părere că alături de riguroasa și apreciata 
revistă Țara Bârsei, Ritmuri trebuie să reprezinte o 
completare, actualizată și realizată, prin literatură, 
critică și ideologie.

Firește o grea problemă, dar bunăvoința și strădu-
ința o avem și luptăm, fără fonduri, cu mari sacrificii 
personale. Aș dori să contribui pentru dezvoltarea 
bunului gust în literatură, cu combaterea operelor 
maladive. Cred, că trebuie pornită și susținută opera 
de epurație. Prea ne-au năpădit neghinele.

În acest sens, pe care știu că ni-l veți aproba, vă 
rog, stimate d[omnu]le profesor, a ne da și d[um-
nea]v[oastră] prețiosul d[umnea]v[oastră] concurs, 
cu orice lucrare veți binevoi a ne trimite, și a ne 
permite de a vă considera, de la proximul număr, de 
colaborator al revistei noastre critice și literare, deci 
și culturale, Ritmuri.

Zilele acestea vă voi trimite n[ume]rele 1 și 4–5, 
spre a vă putea orienta și mai bine.

În așteptarea prețiosului d[umnea]v[oastră] răs-
puns, vă rog să primiți asigurarea distinsei mele sti-
me și considerațiuni.

Al d[umnea]v[oastră],
Dr. Ioan Bran-Lemeny

*
Br[așov], 24 decembrie 1933
Mult stimate d[omnu]le profesor,
Deodată cu aceste rânduri vă trimit noul meu vo-

lum de versuri Talaz5. Aș fi fericit, dacă m-ați onora 
cu o recenzie, d[e] p[ildă] la Țara Bârsei.

La 15 ianuarie 1934 va apare sub direcțiunea 
mea revista Talaz6, p[en]t[ru] literatură și cultură 
generală.

Repet rugămintea din scrisoarea anterioară: vă 
rog a ne colabora p[en]t[ru] nr. 1 și a-mi pune la 
dispoziție puțin material pentru evidențierea ideolo-
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giei d[umnea]v[oastră] de critică literară. Doresc a 
recenza și ultimele d[umnea]v[oastră] opere.

Cu urări calde de Sf[intele] Sărbători și Noul An, 
vă rog a primi expresia omagiilor mele,

    I. Al. Bran-Lemeny

Maria Monica Stoica

Călătoria, orizont al cunoaşterii la Romulus Cioflec (II)

În volumul memorialistic De la Dunăre, în jurul 
Peninsulei Balcanice, prin Italia, la Dunăre, de 
Romulus Cioflec, ediţie îngrijită de istoricul literar 
Luminiţa Cornea, publicat în anul 2017, cea din-
tâi oprire a peregrinilor prin Peninsula Balcanică 
are loc în Turcia.  Memorialistul Romulus Cioflec 
reţine de aici două toposuri: Bosforul şi Constanti-
nopolul. Suntem „translataţi” insesizabil în lumea 
de la începutul secolului XX, o lume care ne atrage 
prin frumuseţea scriiturii, prin sentimentul aparte-
nenţei la o istorie comună pe care textul recuperat 
ne-o aduce foarte aproape. 

Descrierea locului de popas captează ecouri ale 
istoriei, însemne ale conflictelor recente dintre  
turci şi greci, într-o imagine vizualizată panora-
mic: „Ca o îngrămădire de castele din basme trece 
pe dinaintea ochilor noştri Terapia, cu vilele de 
vară ale consulilor, palatul Ceragan, în care a stat 
închis mulţi ani fostul sultan Murat, victimă a ace-
luia pe care tinerii turci, în nemărginita lor iubire 
de libertate şi progres l-au instalat, cu vremea lui, 
cu tot, în la Salonic... în turnul lui... Leandru!...  Pe 
aici se crede că a străbătut înot valurile Bosforului 
lordul Byron, cel însufleţit de cauza libertăţii gre-
ceşti”. Vasul românesc are parte de o intrare trium-
fală în apele turceşti, iar la măreţia navei numite 
„România” se adaugă prestigiul ţării de proveni-
enţă, a cărei importanţă era, pe atunci, destul de 
apreciată în lumea celor două continente. Călători 

români şi navă aflată sub stindard tricolor sunt in-
separabil uniţi, intrând într-o uimitoare simbioză: 
„Nepăsătoare parcă de tot ce e în jur, „România” 
aleargă cu o iuţeală atât de mare, încât cel mai bun 
fugar cu greu ar ţine pasul.” Natura personificată 
reînvie istoria acestor locuri: „Gemete asurzitoare 
de sirene se ridică din pădurea de catarguri care, 
ca  o mare de lănci medievale, străjuiesc la intrarea 
Cornului de Aur.”

Cele două capitole: Constantinopolul. Aspec-
tul. Viaţa pe stradă (p.10-11) şi Constantinopolul. 
Turcii şi viaţa lor religioasă (p. 11-12) îl plimbă 
pe cititor prin locuri care cu siguranţă s-au schim-
bat mult în timp. Interferenţa de culturi, specifi-
că imperiului ce a dominat secole de istorie, este 
aspectul care defineşte pătrunderea în spaţiul tur-
cesc: „Lăsăm pe ţărmul european... palatul împă-
rătesc... lăsăm şirul de Botschafturi-uri şi agenţii 
europene...” ; „Pe malul asiatic, Scutari rămâne în 
bătaia iute a razelor de soare, cu clădirile lui îngră-
mădite... Aici nu e nimic european. Tot ceea ce îţi 
vorbeşte de capitala politică, culturală şi istorică 
a Turciei se găseşte în vechiul Bizanţ, în Galata 
şi Pera...” ; „Ca într-o panoramă se aşterne înain-
tea ochilor toată bogăţia de frumuseţi pitoreşti, pe 
care le dau clădirile Galatei în amfiteatrul coastei 
europene.” 

Debarcarea pe ţărmul turcesc respectă cronolo-
gia faptelor: îmbulzeala hamalilor, aflaţi în luptă 

Note
• Originalele acestor epistole, necunoscute, se află la  

Biblioteca Academiei Române. Cota S
1. Lucian Costin ~ Activitatea poetică a scriitorului Ioan Alex 

Bran-Lemeny. Craiova, Tipografia Caracaleanu,1944.
2. Stănuța Crețu ~ Ioan Alexandru Bran-Lemeny. [Fișă de 

istorie literară], în Dicționarul general al literaturii române. 
A–B. Ediția a 2-a revizuită, adăugită și adusă la zi. București, 
Editura Muzeului Literaturii Române, 2016, p. 1032–1033. 
(Academia Română).

3. Ioan Alexandru Bran-Lemeny ~ Poezii. Prefață de G. Coș-
buc. Brașov, 1914.

4. Ion Focșeneanu, poet, traducător și memorialist. Autorul 
unicului volum, În sus.

5. Ioan Alexandru Bran-Lemeny ~ Talaz, Brașov, 1933, 67 pag.
6. Nu a publicat o revistă cu acest nume.
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cu poliţiştii, la sosirea vasului; graba excursioniş-
tilor, dornici să profite de timpul escalei; ochiul 
privitorului rămâne deschis spre natură, lărgind 
unghiul descrierii: „Nori albi şi uşori călătoresc 
singuratici... pe deasupra cupolelor şi minarete-
lor...”. Plimbarea prin oraş prilejuieşte observaţii 
critice împărtăşite cu dorită obiectivitate: „Spiritul 
de reclamă e dus la exces: cafeaua şi birtul murdar, 
ca şi prăvălia de orice soi, îşi au toată marfa expusă 
la stradă. (...) Din pricina îngrămădirii locuinţelor 
şi a murdăriei, poate, în Constantinopol aproape 
că nu întâlneşti verdeaţă. Drept compensaţie, bal-
coanele şi terasele sunt încărcate de vase cu flori.” 
Referitor la câinii vagabonzi, prezenți în număr 
mare cu câțiva ani înainte, călătorul observă acum 
absenţa acestora. Rămâne însă o constantă, de-
nunţată lapidar: „Numai murdăria tradiţională mai 
persistă... pe cele mai multe străzi, grămăjuiţele de 
gunoi aşteaptă până se fac grămezi” (p.11). 

Aflat în Constantinopol, ochiul atent urmăreş-
te îmbinarea dintre vechi şi nou, prin ceea ce a 
fundamentat prestigiul fostei capitale a Imperiu-
lui Roman de Răsărit. Primul obiectiv vizitat este 
Catedrala Sfânta Sofia, unde călătorul observă: 
„De la prima aruncătură de ochi, înţelegi că oda-
tă a fost biserică creştină. (...) Lipseşte unitatea 
şi marele număr de cupole dispuse împrejur”. Ca 
atestare a actului de proprietate asupra catedralei 
ridicate de împăratul Constantin (cu nume păstrat 
pe atunci de oraş n.n.), este o urmă lăsată pe zid, 
cu care noii proprietari se mândresc: „un turc îmi 
arată sus, pe zidul înnegrit de vreme, urma albă 
a mâinii lui Mahomed”. Sceptic, privitorul creştin 
recurge la o explicaţie realistă: „Setea lor de dis-
trugere, furia lor mică s-a potolit ca prin minune în 
faţa măreţiei Sfintei Sofii şi au utilizat-o”. Opune, 
fără drept de apel, micimea – măreţiei. Sunt şi alte 
urme ale istoriei pe care oraşul le atestă: „...ies în 
piaţa din faţa moscheii, unde se păstrează- făcân-
du-ţi impresia unor plante străine într-o grădină 
neîngrijită-  tripodul lui Constantin cel Mare din 
Delpi- şi un obelisc cu nelipsitele-i hieroglife adus 
din Egipt de Teodosiu”. Civilizaţiei străvechi, ilus-

trate prin monumente arhitectonice şi vestigii ale 
istoriei antice i se opune alta, instaurată de cuceri-
torii otomani: bacşişul, o tară naţională cu destule 
şi neplăcute reverberaţii în Peninsula Balcanică: 
„De obicei, taxa (de vizitare n.n.) cade în faţa unui 
bacşiş. Turcul însă, rămâne rece şi este tot aşa de 
aspru când înţelegi să intri în moschee încălţat! Nu 
admite ignoranţă în materie de asta. De multe ori, 
şi la păpuci îţi aminteşte de taxă, iar dacă nu dai, 
ori înţelegi să intri în ciorapi, ţi-i trânteşte dinainte, 
bombănind. Bacşişul nu e un dar, după ei, e o dato-
rie (...) Plătim încă o dată taxa podului peste Cor-
nul de Aur, fără multă bunăvoinţă şi fără chitanţă, 
ne încasează, pe semne, ca să nu se facă mâncăto-
rie, stau doi-trei inşi la casă, împrejurul grămezii 
de piaştri şi alte monede străine, care sunt prefeate 
când valoarea lor întrece taxa cuvenită a podului”. 

Stăruie în memoria afectivă a scriitorului amin-
tirea timpurilor de invazie otomană, a bacşişurilor 
şi plocoanelor trimise de domnitorii români către 
Înalta Poartă... o imagine a bogăţiei obţinute prin 
rapt, ceea ce nu putea trezi admiraţia călătorului 
român. Ecouri ale istoriei, din timpul încleştărilor 
de la Dunăre dintre invadatorii otomani şi românii, 
recunoscuţi  ca apărători ai creştinătăţii, sunt sub-
til evocate: „Cu ivirea ţărmurilor Bosforului... mi 
se deschide în urmă o întreagă lume de depărtări, 
care nu se pot măsura decât cu timpul”. Întoarce-
rea pe puntea vasului „România” este văzută ca o 
binecuvântare, iar desprinderea de ţărmurile ostile 
readuce liniştea contemplaţiei şi puterea de a re-
cepta frumuseţea locurilor: „...ţărmul fuge o buca-
tă şi, ca un cerc în jurul axei sale, Constantinopolul 
prinde a se învârti în loc, dorind portul şi oferind 
ochilor lacomi priveliştea panoramică a sutelor de 
cupole ce se mişcă în bătaia potolită a razelor care 
ţîşnesc din zare. Iar minarete singuratice, ori câte 
două-trei, una după alta, se strecoară prin străzi-
le strâmbe şi cotite, ca nişte fantasme din poveşti. 
Acuma iară e frumos Constantinopolul”. Spiritul 
moralist al vizitatorului este totuşi învins de înzes-
tratul peisagist, sensibil la nuanţe şi stări.
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Mihai Șora

Amintire la 102 ani: 
„– Bună ziua, Domnule Profesor!”

Sunt  șaisprezece trepte care duc spre etajul unde 
era clasa mea. Mă văd și acum în pragul ușii prin-
cipale a Liceului, luându-mi avânt și urcând, în trei 
salturi, aceste trepte. 

Din anul 1927, când am ajuns pentru prima oară 
în clădirea Liceului „Constantin Diaconovici Loga” 
din Timișoara, și până în vara anului 1934, când am 
absolvit, intrarea a fost mereu aceeași: o impunătoa-
re ușă din lemn masiv pe care o deschideau și pro-
fesorii, și elevii. Faptul însuși că elevii nu intrau pe 
ușa din dos, ci chiar împingând maiestoasa ușă din 
față, le dădea un fel de solemnitate, umplea gestul 
lor cu un înțeles mai adânc: era, în această intrare 
comună, rânduiala lui „ce se cuvine” (și ce nu) – 
pentru cei mici, ca și pentru dascălii lor; un ritual 
nescris, dar interiorizat de toți, în care îți lăsai afa-
ră insolențele, necuviința, asperitățile vieții private 
(dacă se întâmpla ca ele să apară). 

Tot ce era (ori ar fi putut deveni) grosolănie, ne-
cinste, josnicie nu trecea de Înalta Poartă a Liceului 
„Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara.

Și închipuiți-vă clădirea Liceului nu pe o stradă 
liniștită, cum este astăzi, printre alte clădiri publice, 
blocuri, case, parcuri ale Timișoarei, ci – cum era 
odinioară – la marginea unui lan de porumb, piatră 
peste piatră în mijlocul unui câmp, cu băieți venind 
din toate părțile Banatului, pe jos, în căruță ori cu 
trăsura, din familii sărmane ori mai înstărite, pentru 
care – în aceeași măsură – Școala era loc al cunoaș-
terii, al bunei-cuviințe, al temeiniciei: locul în care 
– respectându-te pe tine – învățai să-i respecți și să-i 
admiri pe ceilalți.

Îl văd pe G. Călinescu ținând sub braț un catalog 
și coborând aceste trepte; îi văd pe profesorii mei 
de matematică, Domnul Augustin Coman și Dom-
nul Vasile Mioc, pe cel de limba română – Domnul 
Silviu Bejan, pe cel de filosofie și limbi clasice – 
Domnul Constantin Cioflec: 

„– Bună ziua, Domnule Profesor!
– Bună ziua, Domnule Elev!”
Cea mai extravagantă abatere de la buna purtare, 

în anii mei de liceu, au fost salturile prin care urcam 

cele șaisprezece trepte: nu înainte de a-mi fi luat 
elanul, la intrare, în dreptul ușii principale, și de-a fi 
așteptat să treacă toți colegii care urcau la pas. Eram 
de pe atunci – și în pofida fabulei – o țestoasă cam 
ciudată: săritoare.

Zilele trecute, am intrat din nou în Liceul meu 
timișorean și, pentru întâia oară, în loc să sar aceste 
trepte, am șezut și am plâns. Și mi-am adus amin-
te de oamenii care nu mai sunt, de frumusețea lor, 
a locului pe care – cu cinstea, cu înțelepciunea și 
dăruirea lor – ei l-au sfințit. Iar inima mi-a bătut 
mai puternic văzând, de la intrare, lângă steagul 
României, steagul Europei – bucata aceasta de cer 
albastru, înstelat, la care, nici în cele mai îndrăznețe 
visuri ale dascălilor mei ori ale mele, acum o sută de 
ani, nu am fi visat.

Mihai Șora

București, 2 noiembrie 2018

P.S. 
Voi povesti pe îndelete despre bucuriile acestei 

întâlniri. Până atunci, le mulțumesc copiilor care 
învață azi la „Loga”, le mulțumesc dascălilor și 
Domnului Tihomir Milin (noul Domn Bejan) pentru 
primirea lor atât de caldă, luminoasă, însuflețitoare.

Mihai Șora, pe treptele Colegiului Național 
„Constantin Diaconovici Loga”, 

Timișoara, 26 octombrie 2018
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Iulian Pruteanu-Isăcescu

Centenarul Bojdeucii „Ion Creangă” din Iaşi

La sfârșitul anului 1914, academicianul Ion Si-
mionescu semnala de la Iași, în paginile revistei bu-
cureștene „Flacăra”, starea proastă în care ajunsese 
casa lui Ion Creangă: „Pe vremuri, erau două odăiți, 
lipite pe jos cu lut și despărțite printr-o tindă îngus-
tă. Acum nu a rămas decât odaia din stânga. Din 
cealaltă abia se mai țin doi pereți; acoperișul, ca să 
nu cadă, e proptit cu furci. Iar din cerdacul de din 
dos, (…) azi nu au mai rămas decât câteva scânduri 
putrezite, pe care stau azvârlite grămadă, ceea ce 
mizeria a găsit mai de preț în locurile cu gunoaie de 
la marginea orașului.

Drept păzitoare a locașului sfânt, o babă surdă, 
zdrențuită, îmi iese înainte, iar în odaia unde ar fi 
trebuit să stea la locul lor toate odoarele evocatoare 
a celor doi luceferi ai literaturii noastre, se găsesc: 
cuibarul câtorva găini, culcușul unui câine și min-
dirul rufos pe care sărăcia se odihnește. Biata babă, 
speriată de venirea mea, începu să plângă și să-mi 
spună cu vorbe repezite: «De la primărie, mamă, 
mi-a dat voie să stau aici până-n primăvară, că-s 
săracă și n-am pe nimenea». «Cuconașul D. mi-a 
zis: pune, babo, proptele la acoperiș, să nu-ți cadă-n 
cap. Și am pus, după cum vezi; și am astupat tinda 
din fund, că intrau porcii; am pus clanță la poar-
tă că intrau dracii de băieți de furau cercevelile de 
la ferestre. O îngrijesc și eu, că poate m-o strânge 
Dumnezeu și n-oi mai ajunge până-n primăvară»”.

În această „bojdeucă de căsuță” a locuit Ion 
Creangă din 1872 până în decembrie 1889. Căsuța 
„cu trei odăi, coperită cu stuh, și în ogradă fântână” 
a fost construită în anul 1842 de Constantin Vasi-
liu, ajungând, apoi, de la proprietar la proprietar, la 
Maria Ștefăniu. Aceasta, nelocuind-o, a închiriat-o 
familiei Vartic, iar la 10 iulie 1872, Ion Creangă îm-
preună cu fiul său, Constantin, s-au mutat la Boj-
deucă, ocupând camera din dreapta. În vara anului 
1879, Ion Creangă a cumpărat Bojdeuca printr-un 
Act de vecinică vânzare, de la Maria Ștefăniu (că-
sătorită Ciogole), pe 50 de galbeni austrieci, pe nu-
mele Tincăi Vartic, el semnând doar ca martor la 
tranzacție1. După moartea sa, în casă a rămas Tinca 
Vartic, femeia mai tânără cu vreo 15-16 ani decât 

el, care l-a îngrijit cu devotament și care a stat la 
căpătâiul său până în ultima clipă2. 

La jumătatea anului 1890, Tinca Vartic s-a că-
sătorit cu Constantin Deliu, megieș din Țicău, și a 
locuit în casa soțului, din strada Dochia nr. 11, la 
distanță de câteva ulițe. Bojdeuca rămâne nelocui-
tă începând cu 1890, ajungând într-o stare de totală 
ruinare. După moartea Tincăi Vartic, petrecută la 3 
septembrie 1912, bojdeuca rămâne lui Constantin 
Deliu, care propune, în 1915, Primăriei ieșene să 
cumpere casa. Bojdeuca a fost cumpărată la 20 no-
iembrie 1917, de către Comitetul „Ion Creangă”, în 
aceeași zi făcându-se donația imobilului către Uni-
versitatea din Iași3. 

Primul muzeu literar din România  
a costat 11.331,95 lei

În „Gazeta Transilvaniei” din iulie 1915, citim că 
„s-a luat inițiativa de a se restaura faimosul bordei 
din dealul Scăricicăi, în care a sălășluit pe vremuri 
marele povestitor”, iar „meritul îi revine d-lui I. Mi-
tru, directorul Școlii Normale «Vasile Lupu», care 
vizitând cu profesorii și elevii școlii, bordeiul lui 
Creangă, a avut inspirația de a aduna un fond de o 
mie lei, cu care să se poată restaura bojdeuca. Odată 
restaurată se va consolida și terenul, pe care se află 
clădită bojdeuca, în așa fel ca apele ce se scurg să 
nu o surpe din nou. În același timp, se va pune și o 
placă comemorativă care să arate generațiilor vii-
toare că în acest palat țărănesc a locuit minunatul 
povestitor Ion Creangă”. 

Aceste fonduri au fost predate Comitetului „Ion 
Creangă”, înființat la 29 octombrie 1917, care avea 
„de scop, în primul loc, reclădirea bujdeucei lui 
Creangă, cum apoi alte măsuri, pentru perpetuarea 
numelui și a operei sale”4. 

Din acest Comitet făceau parte A.C. Cuza (pro-
fesor universitar și deputat), dr. N. Leon (profesor 
universitar), dr. Corneliu Șumuleanu (profesor uni-
versitar), dr. N. Racoviță (primarul orașului Iași), 
Alexandru Alimăneștianu (bancher și mare proprie-
tar), C. Ionescu-Olt (avocat și publicist), N.A. Bog-
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dan (publicist), Ion Mitru (directorul Școlii Nor-
male „Vasile Lupu” Iași), Gh. Popescu (inginer-in-
spector) și G.T. Kirileanu (publicist, bibliotecar al 
Palatului Regal). Comitetul l-a ales ca președinte 
pe A.C. Cuza, casier pe Alexandru Alimăneștianu și 
secretar N.A. Bogdan5.

A intervenit și Primăria Orașului Iași, „ca să exe-
cute ea această lucrare, dând astfel exemplul rar, 
dacă nu unic, al unei administrații comunale, stăpâ-
nită nu numai de griji edilitare, ci și de preocupări 
literare”6.

Darea de seamă7 a încasărilor și a cheltuielilor 
făcute de Comitetul „Ion Creangă” cu ocazia resta-
urării Bojdeucii ne arată principalii contributori și 
cheltuielile făcute:

Încasări de la: Banca Națională din București 
(5.000 lei), elevii Școlii Normale „Vasile Lupu” din 
Iași, prin Ion Mitru (1.433,90 lei), Creditul Rural 
din București (1.000 lei), N. Iorga (1.000 lei), Pri-
măria Iași (500 lei), Banca Agricolă, Sucursala Iași 
(500 lei), Reg. 25 p.a. prin maiorul Zelea Codreanu 
(154 lei), Iacob Negruzzi (100 lei), V.G. Morțun 
(100 lei), A.C. Cuza (100 lei), C. Șumuleanu (100 
lei), N. Leon (100 lei), Al. Alimăneștianu (200 lei), 
Gh. Popescu (100 lei), G.T. Kirileanu (100 lei), Ion 
Mitru (100 lei), N. Racoviță (200 lei), C. Iones-
cu-Olt (50 lei), N.A. Bogdan (20 lei), G. Trancu-Iași 
(40 lei), I.N. Motaș (30 lei), Maria Popa-Radu (20 
lei), Gh. Popa-Radu (20 lei), Mihail Crudu (20 lei), 
Alistar Gheorghe (5 lei), un total de 10.982,90 lei; 
s-au adăugat Direcția Baracamentelor (materiale în 
valoare de 1.776 lei), Direcția Geniului (materiale 
în valoare de 400 lei), Direcția Spitalelor (tuburi în 
valoare de 500 lei), Direcția Lemnelor (transporturi 

în valoare de 300 lei), Primăria Iași (lemne și trans-
porturi în valoare de 500 lei), Compania Telegrafiei 
fără fir (transporturi în valoare de 300 lei), un total 
de 3.776 lei. Totalul primirilor: 14.758,90 lei.

Cheltuieli pentru: cumpărarea și restaurarea boj-
deucii (8.223,75 lei), cumpărarea casei moștenitori-
lor Coca8 (3.108,20 lei), în total: 11.331,95 lei. Suma 
rămasă și depusă la Banca Națională (3.426,95 lei).

În ziua de Florii, 15 aprilie 1918, în prezența unui 
număr important de cetățeni, locuitori ai Iașului și 
studenți, a avut loc sfințirea de către preotul G.I. Ni-
culea a clădirii restaurate a bojdeucii lui Ion Crean-
gă. Au luat cuvântul apoi A.C. Cuza, președintele 
Comitetului, care a făcut o prezentare a activității 
de restaurare a bojdeucii, și dr. N. Leon, rectorul 
Universității din Iași, care a acceptat „cu mare bu-
curie prețiosul dar” făcut de Comitet. 

În încheierea ceremoniei de predare a Bojdeucii 
către Universitate, vechiul Comitet s-a constituit în 
Societatea „Ion Creangă”, cu scopul de a edita scri-
erile lui Creangă și de a veghea asupra bunei întreți-
neri a Muzeului „Ion Creangă”, la care au aderat și 
alte persoane prezente la eveniment: I. Simionescu, 
T.T. Burada, Elena Burada, I.S. Ionescu, G.I. Ni-
culea, B. Cojocaru, C. Vasiliu, C. Cehan-Racoviță, 
A. Poitevin-Scheletti, P. Hette, Ion Colibaș, G.M 
Simionescu, El. Turculeț, M. Simionescu, Natalia 
Valeriu, Al. Valeriu și C. Grigorescu9.   

Dintr-o mărturie a avocatului Ionel Hette, publi-
cată de Constantin Parascan în volumul Acasă la 
Ion Creangă, aflăm că la evenimentul din 15 aprilie 
1918 au participat și Iacob Negruzzi, Mihail Negru-
zzi, Gheorghe Mârzescu, principesa Maria Moruzzi, 
Gheorghe I. Brătianu, principesa Olga Sturdza, Paul 

Bojdeuca înainte de restaurare (1914): Colecția „Octav 
Minar”, Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Bojdeuca după restaurare (1918): Muzeul Național al 
Literaturii Române Iași 
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Bujor, Constantin Stere, sculptorul Richard Hette, 
fratele său ș.a.12.

După restaurea din 1918, bojdeuca a devenit mu-
zeu, în administrarea Universității din Iași13, trans-
formându-se într-un loc de pelerinaj pentru cei care 
doreau să vadă casa în care a locuit scriitorul. Din 
descrierile de presă aflăm că bojdeuca a fost foarte 
vizitată în perioada interbelică.

La mijlocul anilor ’20, bojdeuca devenise o de-
lectare pentru vizitatorii români, întocmai cum 
nemții se bucurau de locuința lui Goethe din We-
imar. Aflăm despre aceasta în paginile Notelor și 
Amintirilor14 lui N. Leon, fost membru al Comitetu-
lui „Ion Creangă”.

La 19 mai 1933 a luat ființă Asociația „Prietenii 
lui Creangă” cu scopul de a restaura din nou Boj-
deuca, după restaurare aceasta trecând în subordi-
nea Primăriei ieșene15. În august 1935 se ia decizia 
de a se construi o clădire în curtea Bojdeucii, nece-
sară îngrijitorului care locuia în muzeu16.

În aprilie 1936, în urma insistențelor deputatu-
lui liberal Emil Ceicovschi, comitetul de inițiativă, 
format din mai multe personalități, între care A.C. 
Cuza și Constantin Meissner (președinți de onoa-
re), Osvald Racoviță (primarul orașului Iași), Gh. 
Ghibănescu (istoric), N.A. Bogdan (publicist), Emil 
Serghie (directorul Teatrului Național din Iași), 
C.R. Ghiulea (președintele Sindicatului Ziariștilor), 
Ionel Teodoreanu (scriitor), C. Dumbravă (avocat), 
Ion Botez (avocat) ș.a. reușește să restaureze boj-
deuca și să construiască o locuință de serviciu pen-
tru îngrijitorul acesteia, pregătind, astfel, muzeul 

pentru Serbările de comemo-
rare ale Junimii din 26-27 apri-
lie 193617 și Centenarul naște-
rii lui Ion Creangă, din martie 
1937. Această a doua restau-
rare a Bojdeucii, după cea din 
1918, se datorează în mare mă-
sură grijii lui Emil Ceicovschi.

În 1937, la aniversarea Cen-
tenarului nașterii lui Ion Crean-
gă sunt publicate mai multe 
articole de presă, care repun 
în circuitul public teme majore 
precum necesitatea redactării 
unei monografii serioase. Șer-

ban Cioculescu observa, pe bună dreptate, că des-
tinul lui Ion Creangă a fost „cuprins într-o cerceta-
re mai întinsă, de un străin, d. Jean Boutière”18, și 
păstrarea memoriei scriitorului așa cum se cuvine, 
mai ales că „Bojdeuca din mahalaua Țicăului de la 
Iași, în care autorul Poveștilor a locuit ultimii săi 
optsprezece ani de viață, a fost restaurată tocmai în 
1918, din grija Universității ieșene. Încăperile ei în-
cepuseră a se prăbuși, potrivit tradiției mizerabile 
care a lăsat în voia soartei, atâta vreme, conacul de 
la Mircești sau casa lui Cuza de la Galați”19.

În 1939, economul Dumitru Furtună, după ce vi-
zitase bojdeuca, în vara anului respectiv, afirma că 
aceasta „e un obiect de cult permanent pentru ma-
rele povestitor. Megieșii se uită cu ochi mari la vi-
zitatori, pelerinii păstrează o clipă de tăcere în fața 
minunatului muzeu, în care lucruri puține spun mult 
și-i învață pe toți și mai mult. (…) Binecuvântată 
va fi de-a pururi munca idealistă a Comitetului de 
inițiativă și a Universității pentru restaurarea și în-
treținerea «bojdeucii». Cu cât vremea va trece, cu 
atât mai mare se va socoti această faptă.

Iar «bojdeuca» va fi un permanent muzeu „Ion 
Creangă”20.

Note:
1. I. Simionescu, Bojdeuca lui Creangă, în „Flacăra”, anul IV, 

nr. 9-10, București, 20 decembrie 1914, p. 53.
2. Daniel Corbu, Bojdeuca „Ion Creangă”, primul muzeu lite-

rar din România, în „Anuarul Muzeului Literaturii Româ-
ne Iași”, anul I, 2008, p. 90.

3. Veniamin Pocitan Ploeșteanu, Ion Creangă. Diacon, institu-
tor și povestitor, vol. I, București, p. 51-52.

Bojdeuca în 1935: Fototeca Muzeului Național al Literaturii Române Iași
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4. Pentru amintirea lui Ion Creangă. Dare de seamă a Comitetu-
lui Ieșan pentru reconstituirea „Bujdeucei” în care a trăit cei 
din urmă ai săi ani povestitorul, Tipografia Serviciului Geo-
grafic, Iași, 1918, p. 18.

5. Bojdeuca lui Ion Creangă, în „Gazeta Transilvaniei”, anul 
LXXVIII, nr. 153, Brașov, 16(29) iulie 1915, p. 2.

6. Pentru amintirea lui Ion Creangă. Dare de seamă a Comitetu-
lui Ieșan pentru reconstituirea „Bujdeucei” în care a trăit cei 
din urmă ai săi ani povestitorul, Tipografia Serviciului Geo-
grafic, Iași, 1918, p. 8.

7. Ibidem, p. 10.
8. Ibidem, p. 16.
9. Ibidem, p. 11-12.
10. Imobil din strada Scăricica nr. 9, care obtura vederea spre 

bojdeucă și care a fost înlăturată mai târziu pentru a conso-
lida mai bine terenul curții bojdeucii.

11. Pentru amintirea lui Ion Creangă. Dare de seamă…, p. 22.
12. Constantin Parascan, Acasă la Ion Creangă. Humulești-Neamț 

și Țicău-Iași, Editura Panfilius, Iași, 2008, p. 96-98.

13. R. Seișanu, „Bojdeuca” din Țicăul de Sus, în „Universul 
Literar”, anul XXXIX, nr. 51, București, 30 dec. 1923, p. 5.

14. N. Leon, Note și Amintiri, Cartea Românească, București, 
1933, p. 247.

15. Constantin Parascan, Bojdeuca „Ion Creangă”, Iași, 1975.
16. Constantin Parascan, Constantin-Liviu Rusu, Bojdeuca 

„Ion Creangă”, Iași, 1987, p. 40.
17. Arald (C. Săteanu), Cum se restaurează bojdeuca lui Crean-

gă, în „Adevărul”, anul 50, nr. 16.019, București, 10 aprilie 
1936, p. 3.

18. Este vorba despre lucrarea lui Jean Boutière, La vie et 
l’oeuvre de Ion Creanga. 1837-1889, Paris, Librairie Uni-
versitaire J. Gamber, 1930.

19. Șerban Cioculescu, Centenarul lui Creangă, în „Revis-
ta Fundațiilor Regale”, anul Iv, nr. 3, București, 1 martie 
1937, p. 640-641.

20. D. Furtună, Un muzeu Eminescu-Creangă, în „Cuget clar” 
(Noul „Sămănător”), anul IV, nr. 1-3, București, 27 iulie 
1939, p. 45.

CRONICĂ LITERARĂ:
Marinela Brezeanu-Ujvárosi

Destinul fabulos al unui personaj urmărit de umbrele trecutului

Romanul Umbra crucilor de fier, de Cornel 
Dimovici, a apărut la Editura Eikon, Bucureşti şi a 
fost lansat la recentul Târg de Carte „Gaudeamus”. 
Acţiunea îl poartă pe cititor în spaţii diverse, urmă-
rind destinul personajului principal, Ştefan, luptător 
în Al Doilea Război Mondial, pe fronturi diferite, 
urmărit de umbra celor trei cruci de fier, pe care le-a 
primit fiind înrolat ca voluntar în trupele SS. Deşi 
au fost acordate ca recompensă pentru acte eroi-
ce, crucile de fier devin o reală problemă şi chiar 
o ameninţare în existenţa personajului, deoarece 
voluntarii din trupele SS erau consideraţi trădători 
de ţară, nazişti şi fiecare trebuia să plătească pen-
tru asta.Viaţa îl poartă pe erou prin ţări şi oraşe de 
pe meridiane diferite, aşa cum se poate constata din 
cuprinsul cărţii: Florida, Blaj, Constanţa, Rusia, El-
veţia, Paris, Indochina, Berlin.

Originar din Transilvania, cu o copilărie neferici-
tă, cu părinţii despărţiţi, locuind când la Blaj, la ta-
tăl său, când la Arad, acolo unde se stabilise mama 
sa, Ştefan se maturizează timpuriu, încercând să-şi 
clădească un rost în viaţă. Războiul îi schimbă pla-
nurile şi ajunge voluntar în armata germană. Abso-
lut întâmplător, fără să aibă vreun merit, eroul este 
decorat de trei ori cu crucea de fier, cel mai înalt 

ordin al armatei germane. Acestea „l-au hăituit prin 
viaţă, prin timp şi spaţiu”, fiind o reală povară şi o 
piedică în stabilitatea socială şi profesională a erou-
lui, astfel că, în umbra crucilor de fier, Ştefan e silit 
să-şi trăiască viaţa în spaţii nebănuite.

Autorul urmăreşte cu abilitate drumul eroului, în 
etape istorice diferite, din anii premergători celui 
de-Al Doilea Război Mondial şi până în contem-
poraneitate. Sunt reliefate sugestiv scene de război 
care amintesc de cunoscutul capitol Ne-a acope-
rit pământul lui Dumnezeu din romanul lui Camil 
Petrescu Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 
de război: „Timpul îngheţase, nu mai exista nimic, 
doar frică şi frig, explozii, împuşcături...După un 
timp îşi dădu seama că se rezema de corpul loco-
tenentului şi încercă să-l mişte, să-l împingă şi se 
rostogoliră în şanţul de lângă drum. Ştefan se stre-
cură sub comandant şi spera că acum era ferit de 
gloanţe. Totul se derulă instinctiv, fusese o reacţie 
de autoconservare, de frică. Pe urmă se prăbuşi, 
căzu, alunecă într-o căldură neagră, moale şi li-
picioasă...” (p. 47) Considerându-se că el a salvat 
viaţa superiorului său, Ştefan primeşte astfel prima 
cruce de fier. În împrejurări similare, eroul mai este 
decorat de două ori, nebănuind consecinţele accep-
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tării acestor recompense. Prietenia şi dragostea sunt 
singurele puncte luminoase în realitatea neagră a 
războiului. Dar tot războiul îl desparte de acestea. 
Interesante sunt capitolele care prezintă încercarea 
lui Ştefan şi a prietenului său, Marcus, de a scăpa de 
povara de a fi fost soldaţi în trupele SS, prin înscrie-
rea în „Legiunea  străină”: „Cinci ani siguri, plătiţi 
bine, în ţări exotice, era ceva! În loc de muncă for-
ţată în lagăre sau puşcării!” (p. 134) Dar realitatea 
le oferă cu totul altceva: „A fost un fel de infern sau 
mai rău. Unii se gândeau să dezerteze, însă dimi-
neaţa uitau şi nu  mai gândeau şi nu-i mai interesa 
nimic.” (p. 138)

Nostalgia locurilor natale îl readuce pe erou, la 
sfârşitul romanului, pe meleagurile transilvănene, la 
Blaj. Aici ia cunoştinţă de  piedicile în calea afirmă-
rii, pe care le-au întâmpinat în anii comunismului 
câţiva dintre prietenii săi din copilărie: „Relaţiile 
erau foarte importante, dominau în toată ţara şi în 
toate structurile sociale, fiecare se străduia să se 
pună bine cu persoanele importante şi să servescă 
partidul. Artiştii care s-au aranjat, adică şi-au vân-
dut sufletul, concepţiile şi credinţele au făcut cari-
eră. Alţii, chiar talentaţi, geniali, au fost îngropaţi, 
împinşi la periferie de structurile fidele şi cei care 
nu-l lăudau şi idealizau pe „Marele conducător”, 
pe „Geniul Carpaţilor” erau măturaţi din drum şi 
izolaţi.” (p.201-202). Nici perioada de după 1989 
nu pare altfel: „...toţi se feresc de trecut, se prefac 
că au uitat şi pe nimeni nu mai interesează ce a fost: 
a fost comunismul chiar atât de inuman şi revoluţia 
noastră doar o farsă? S-a schimbat doar garnitu-
ra? Cei care ne-au terorizat şi ne-au umilit peste 
patruzeci de ani au preluat conducerea, schimbând 
doar posturile, denunţătorii au scris cărţi şi au cri-
ticat mizeria comunistă, sunt proprietari de edituri 
şi foştii securişti sunt azi în poliţie sau serviciile se-
crete ş.a.m.d. Toţi comuniştii din conducere au făcut 
carieră politică sau au devenit multimilionari, pro-
prietarii firmelor de stat naţionalizate...” (p. 209)

Romanul lui Cornel Dimovici captează atenţia ci-
titorului prin prezentarea unui destin fabulos, a unui 
personaj care, aflat pe patul de suferinţă, în pragul 
morţii iminente, este încă  urmărit de umbrele unui 
trecut plin de aventură. 

                                                                      
  

POEZIE

Adrian Munteanu
A fost o vreme

A fost o vreme când spre înălţime
Trudeam să urc povara mea de lemne,
Ca focul viu prin vene să îndemne
La rost suit decis prin aspre rime.

Singurătatea mea cu gesturi demne
Mă legăna în ritmică pătrime.
Dar m-am întors din depărtări sublime
Să port cu toţi acelaşi rând de semne.

Pe străzi pustii, în noaptea fără stele,
Cu straniu sunet paşii-au răsunat.
Cei fericiţi zăceau sub storuri grele.

Bănuitori şi trândavi s-au culcat.
Crezând că vin spre ei cu gânduri rele
Nu mi-au deschis şi nu m-au ospătat.

Adorm
  
Adorm. Mai e doar visul să coboare. 
Pândesc la colţ de crez şi îndoială. 
Se-ntinde semnul pe-o incertă scală 
În spaţiul meu de umbre şi culoare. 
 
Ce cred, ce simt când nu-s răpus de boală, 
Cât mai înalţ catargul, ce mă doare, 
Ce mai trăieşte-n mine şi ce moare, 
Acum învăţ sub cerul ca de smoală. 
 
Țin ochi-nchişi. Zvâcnirile abile 
Le recunosc şi-n mine le-am înscris, 
Oglinda unui drum cu albe file. 
 
Aşa cum sunt, aşa mă las descris, 
Căci cel ce-am fost în pragul unei zile 
Mă voi cunoaşte dintr-un singur vis. 
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Ionel Simota
Ţara lui Dumnezeu

Bat clopote bătrâne peste țară 
Întru trezirea nației române, 
Din talpă munții se deșteaptă iară 
Și ape curg ținându-se de mână...
Și ninge iarna dându-ne putere, 
Străbunii se cutremură-n morminte 
Și Dumnezeu ne-ndeamnă la-nviere 
În straiele aducerii aminte...
Căci ne-am unit prin văile de sânge 
Sub chinuri ce ne-au fost atât de grele, 
Pământul râde și pământul plânge 
În tălpile acelor vremuri rele...
Acum doar bucurie ni se cere, 
A fost destulă jertfă și-ndurare, 
Să fim uniți și să avem putere 
În sfânta noastră Românie mare.
Să-ntindem hora păcii și-a iubirii 
Și frați să ne avem pe veci, mereu, 
Să ne cinstim în liniște martirii 
În țara ce ne-a dat-o Dumnezeu

Poetică ninsoare

Ninge ca o binecuvântare 
Peste mâna cea cu care scriu 
Despre a iubirilor hotare, 
Ninge-a cumințenie, a viu... 
Ninge în ceasornice uitate, 
Eu m-așez și te aștept tăcând, 
Ninge-n a poeților cetate 
Cu dumnezeire lăcrimând... 
Și se face înserare-n clipă, 
Ninge a povești în părul tău, 
Ninge-n îngeri, în a lor aripă, 
A ucideri în păreri de rău...
Ninge ca o binecuvântare 
Pentru dor de dragostea-mirare...

Anthonia Amatti
Speranţă

Am intrat în biserica din cale.
Icoana Sfântului mă-ndeamnă să mă-nchin.
Mustește o lumină din altare,
Clipește-o rază ca un sunet lin.

Privirea-ntunecată din perete
Se răspândește dureros și chemător.
Buzele arse-n chinuită sete
Șoptesc silaba salvatoare, rugător.

Icoana sunt eu însămi-hologramă
După Chipul promis și răstignit.
Mitul creștin transfigurat în dramă –
Samarineanul, suflet chinuit.

Tăcere-n jur. Tăcut-au în altare
Sfinți știutori de-nvățătură sacră.
Deșertăciunea vieții care moare
E ca o binecuvântare parcă.

Și-n clapele tăcerii căutate
Există oare-un licăr de lumină?
În freamătul iubirii par salvate
Din iureșul de viață tresăriri uitate.

Urme

Unde sunt pașii tăi de altădată?
Doar urmele lor vinete au rămas.
Și din nimic rămas-a „niciodată”.
Nici amintirea nu mai e popas.

Ci-i zbucium și durere-nlăcrimată
Zădărnicia ei rămâne veșnic,
Se întinde-n suflet ca o pată
Și lumânarea-i s-a topit în sfeșnic.

Zăpada albă ce cernea ninsori
Azi se prelinge pe acoperișul cenușiu.
Bulgării veseli ce zburau în nori
Au omorât un brad de Crăciun viu.

Unde e omul meu din iarna de iubire?
Respirând fumul crengilor arzând.
Neant. Deșertăciune – cruntă amintire
În viforul ce-l aud azi suflând.

Sunt oameni care știu ce e uitarea
E-un leac miraculos, o reînviere
Aud din depărtare doar chemarea
Din sufletul din care ea nu piere.
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Valentin  Marica
Ninge

Ninge,
ninge-ncremenit,
de parcă veacul acesta 
s-a oprit.
Ninge, 
ninge-n cuvânt,
se-ncarcă 
cumpăna lumii
cu o barbă de sfânt;
ninge 
peste mila acestui pământ.
Ning candele, 
ning izbăviri,
zimbri albi
adulmecă-nfloriri.
Ninge pe securi, 
ninge vlăguit,
îmbălsămând ochiul chinuit.
Peste vindecare ninge,
peste rune,
de parcă un clopot 
a început să sune.
Ninge 
peste albul mormânt,
ninge frământ,
peste drumul surpat,
ninge peste păcat,
peste mâinile mele
ca peste frunze
prinse-n zăbrele.

Și ninge parcă sângeriu
peste semănăturile de grâu.

Ninge în fața ochilor,
ninge departe
peste lumina 
ce ne cheamă-n moarte.
Ninge răbduriu,
ninge peste cruce.
Vecernia aceasta
unde se va duce?

Ligia  Dalila  Ghinea
De Sânziene

În zori,
Pe pânze albe ca zăpada,
Eu ți-am cules roua din flori,
Și din potire de cristal,
Petale, picuri, viață am sorbit.

Apoi,
Fără o vorbă am plecat spre sat,
Cu sânziene adunate, un mănunchi,
Și chipul, iar, în rouă l-am spălat,
Să fiu iubită azi, mereu, de tine...

În râu
Ne vom scălda împreună,
Să port, de-a pururi, dragostea
Cunună!

Vadim Bacinschi
Până la iarnă

Până la iarnă mai rămân câteva zile. 
Ne spun prognozele că dânsa 
va veni... 
Să nu te uit, în loc de frunze, printre 
file, 
Câte un fulg voi pune în fiecare zi.

Se va tot face frig în cartea cu poeme: 
Metaforele toate vor îngheța ușor, 
Iar între strofe se vor așeza troiene 
Și n-am să am pe unde la tine 
să cobor. 

Odesa, 28 noiembrie 2018

Din volumul: Ligia Dalila Ghinea, Flori de 
rouă, cu o prefață de Adrian Lesenciuc, Edi-
tura Magic Print, Onești, 2018, p. 22.

Cosmina Marcela Oltean: 
Trecerea timpului

Dalila Özbay: Regele troian Priam  
(aquatinte)

Cosmina Marcela Oltean: Teatru
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Termenii loc și  locuire au, probabil că nu doar în 
limba română, vocație filosofică, uneori: ar consti-
tui chiar nucleul lucrării ,,trans-cendentale” a locu-
itorului într-o limbă. (Folosesc aci conceptul ,,tran-
scendental” ca indicând, de la Kant încoace (1), 
nu o ordine gata făcută, dar una instituibilă, adică, 
preluând formula lui Constantin Noica, pe ,,cum e 
cum putință”.) De la limbă, însă, spre gândire acest 
nucleu va fi lucrat asupra lui însuși în mit. Precum, 
dacă am prefera o analogie, litera lucrează asupra ei 
însăși în literatură. În Hermeneutica ideii de litera-
tură (2), Adrian Marino e încredințat că definiția li-
teraturii e dată în gramatică și în cultură, în general; 
literatura e o devenire a învățării literelor ca grama-
tică şi ,,gramatologie” – ,,principiu unificator, unitar 
și tutelar al culturii”. Literatura a fost de la înce-
put cultură, ea începe adică la nivelul ,,litterae-lor”. 
(,,Litera devine astfel condiția esențială, absolută 
a literaturii”. ) Litera a rămas mereu, încăpățâna-
tă,  în cuvântul literatură. Scrisă sau nu – se mai 
poate spune – dar cultură (așa cum, dacă sunt bine 
informat, la chinezi, termenul wen numește ambele 
realități, scriituralul și oralitatea.)

Înainte totuși de a regăsi locuirea gândirii în limbă, 
să revenim la așezarea ei în forma mitului. Despre 
acesta știm ce a enunțat, fundamental, Mircea Eliade: 
este un model exemplar pentru un fel anume de a fi în 
lume, istorie sacră, ,,așadar o istorie adevărată” (3).

 În mit: o filosofie preexistentă (nepatentă încă), 
sau acolo ea va fi fiind încă în ,,cum e cu putință”? 
Tot astfel, s-a mai putut spune, aritmetica, geome-
tria, medicina, astronomia etc. trebuie să fi fost un-
deva înainte de a fi, mai târziu, în însăși consistența 
lor. Rigurosul Aristotel (4) afirma că și ,,iubitorul 
de mituri e oarecum filosof”. Savantul de azi, un Cl. 
Levi-Strauss, nu e nici el de altă părere: gândirea 
mitică e generalizatoare, deci  e științifică.

O gravă carență a mitului ce l-ar scoate din lotul 
filosofiei, s-a observat, e narativitatea lui, mitul e 
poveste iar nu interpretare. Conține peripeții, păța-
nii; nu concepe, ci arată situații, personaje. Așa este. 
Dar filosofia însăși, se poate obiecta, nu e tocmai o 
pățanie a spiritului ? Hegel, în Fenomenologa sa, 

a perceput bine Kirkegaard, se poate povesti și ci-
neva chiar a făcut-o, la noi, într-o admirabilă operă 
(5). Narând, vom spune încă, nu interpretezi, iarăși 
? ,,Gramatologia” ca principiu unificator este ea în-
săși o ,,epică” , literatura e acum textuată, a devenit 
o țesătură, pânză în care s-au bătut și urzit fire po-
vestind o lume. Orice text interpretează: povestea 
povestește o alta. În orice text va fi fiind adică o 
hermeneutică latentă, implicită (A. Marino), proce-
sul hermeneutic, care e explicit și sistematizat, se 
bizuie pe o hermeneutică implicită și neorganizată, 
empirică; una, însă, originară și, astfel, ontologică. 
Hermeneutica, în acest caz, ce ar fi altceva decât 
processio, calea spre ființă, un mod de ființare al 
acesteia? Met(h)oda dacă vrem: ceea ce, traducând 
din grecește, nu ar fi decât o umblare cu drumul în-
suși cu tot (în gr.v.hodos). Elocventă e aci, iată, po-
ziția lui Mircea Eliade. În L’Epreuve du Labyrinthe 
(entretiens avec Cl.H.Rocquet) (6) ni se arată cum 
hermeneutul mitului și religiilor s-a produs pe sine 
prin mijlocirea unei metode care, epuizându-și lu-
crarea în sinea ei (în-de-ea, ar spune românul), se 
exercită deodată în lumea din afară. La o întrebare a 
lui Cl. H. Rocquet („V-ați atins vreodată centrul?”), 
Mircea Eliade răspunde: ,,Am fost sigur că l-am 
atins de mai multe ori și, astfel, am învăţat, m-am 
cunoscut. Pe urmă, m-am rătăcit iarăși. Aceasta ne 
e condiția: nu suntem nici îngeri, nici eroi. Odată cu 
găsirea centrului ne îmbogățim, conștiința noastră 
e mai adâncă și mai vastă, totul a ajuns limpede, 
semnificativ; dar viața merge înainte: alt labirint, 
alte căutări, alte inițieri, la alte nivele”. Descifrând 
va să zică mitul, format el însuşi în chip hermene-
utic (hermeneutica e și constitutivă), al lui Ulise de 
exemplu, Mircea Eliade îl asimilează (şi-l apropri-
ază); va efectua aşa, el, o hermeneutică. Traiectul 
(auto)biografiei ca autointerpretare de sine (vezi 
,,jurnalele”, „şantierele” etc.) e răspunzător de for-
maţia de hermeneut a lui Mircea Eliade. ,,Mă recu-
nosc – spune el – şi eu în Ulise. Mitul său e un mo-
del exemplar pentru un mod anume de a fi în lume”.

Obiecţiile la mit ca (pre)filosofie sunt doar şicana-
toare (7). Iubirea de mituri chiar în epoca aristotelică 

ESEU
 A I. Brumaru

Loc şi locuire



28

e ,,filo-sofie”, întrucât a dat seama atunci de ceva: a 
fost explicaţie, a fost o atitudine (pozitivă/negativă). 
Precum într-o filosofemă, într-un mit simţim mişcarea 
dublă: de interiorizare a realului şi de exteriorizare a 
omului în transcendenţa sa. Mincinos (cum îl etimolo-
gizează detractorii) mitul iar nu poate fi. Aidoma nici 
filosofia nu a putut să fie la începuturi mincinoasă, 
cu toate că apa, focul aerul, pământul, flogisticul, ca 
principii, n-au fost niciodată reperate şi confirmate.

Naraţiunea, ca să revenim, e şi ea explicaţie, în-
tr-un fel: serveşte la înţelegerea lumii, în chipul în 
care elementele fizicale (apă, aer, foc etc., forme 
adică determinate) foloseau întâilor filosofi (Thales, 
Anaximandru, Anaximene ş.a.) pentru a fi săvârşit 
ceea ce se cheamă astăzi deschiderea metafizică. 
Mai mult încă. Mit şi logos vor fi fost cândva, în 
auroral, împreună (8). A le cerceta în felul acesta e 
important întrucât logos, încă în forma, ca să zic ast-
fel, mitică, e caracteristic şi drumului spiritualităţii 
(etnofilosofiei/etnohermeneuticii) româneşti. Logos 
care, la omul arhaic (acela, să zicem, din epoca my-
keniană), n-ar fi însemnat încă vorbire, ci altceva: 
încercare, poate, în jurul locului, adunare a acestuia, 
creare a lui ca locuire prin lucrarea spiritului. Spirit 
ce se adună şi el într-un loc (la un loc), tocmai astfel 
ivindu-se.. .(9)

Note
1. Astăzi încă se confundă frecvent termenii ,,transcendent” şi 
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Criticii (1969), N. Bagdasar precizează că ,,transcendental” 
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posibilitatea altor ,,cunoaşteri sintetice apriori”. La Constan-
tin Noica discernerea e şi mai netă: ,,transcendentalul” este 
ceea ce e dincoace de experienţă, în timp ce ,,transcendentul” 
e un dincolo de aceasta. În fine, Alexandru Bogza (Realis-
mul critic, 1982) subliniază că ,,transcendentul” e un indiciu 
de situare a obiectului faţă de univers, o relaţie, în timp ce 
,,transcendentalul” arată o calitete: el e, ca adjectiv, dătător 
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reşti, 1978; 
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GÂNDURI LA MAREA UNIRE
Ion Popescu-Topolog

Un român şi un scriitor ardelean: colonelul Vasile Scârneci,  
comandantul Batalionului 3 Vânători de Munte 

Un șagunist veteran, dl Doru Negruț, mi-a dat o 
carte: Viața și moartea în linia întâi, Jurnal și în-
semnări de război 1916-1920,1941-1943, de colo-
nel Vasile Scârneci și văzând numele, i-am spus:

– Scârnecii, numele acesta, l-am întâlnit în zona 
Rupea, Cohalm, cum îi spunea înainte, pe când 
eram tânăr profesor pe acolo. 

– Da, de pe-acolo se trag și unii s-au stabilit la 
Brașov, între care și acest colonel.

– Și unde este înmormântat? 
– Nu știu, trebuie să aflăm. 
Între timp,interesându-mă la Rupea, la un fost 

elev al meu, la Liceul „Șt. O. Iosif”, Ștefan Nico-
lae, aflu că la intrarea Casei de Cultură din Rupea, e 

pusă o placă memorială cu numele bravului colonel, 
deci că în localitate se știe de acest fiu al ei. Dar 
când eram eu pe-acolo n-a pomenit nimeni de acest 
nume? Multe alte nume nu se rosteau pe-atunci (E 
vorba de anii 1956-1960). Și-acum, iată-i memori-
ile de război! Ca pe un roman le-am citit. Ce docu-
ment, ce talent scriitoricesc! Ce om brav al Marii 
Uniri și-a tot ce-a fost România Mare! 

S-a născut în 1996 în Rupea, din părinții Bucura 
Man- Danciu și Vasile Scârneci. Aici și-a petrecut 
copilăria și adolescența și, sigur, în școală va fi aflat 
el ce e cu Ardealul lui, ce vis are de îndeplinit. 

În 1916, intră în acțiune, în zona Ghimeș-Palanca 
(știu localitatea din romanul lui Rebreanu despre fra-



29

tele său Emil, spânzurat de unguri aici, pe când voia 
să treacă la ai săi), unde trece clandestin cu misiuni 
de la Marele Stat Major român. 14 asemenea treceri 
de frontieră a executat, riscându-și viața. În cele din 
urmă se înrolează în armata română, la Regimentul 
3 Vânători de Munte, unitate de elită, nou înființată. 
Pentru faptele de front e avansat, rănit și decorat de 
însuși regele Ferdinand, cu Virtutea Militară, clasa a 
II-a, și făcut sublocotenent fără a mai trece prin școala 
militară. De Vânători își va lega de-acum toată viața 
sa de ofițer de front. Exemplar! Participă la luptele de 
la Doaga și Mărășești, e rănit, revine, în spital e deco-
rat: „...Pe dumneata te-am decorat cu Virtutea Milita-
ră într-un spital din Moldova, după bătălia de la Mă-
rășești?” își amintește el că i-a spus regele Ferdinand, 
când a făcut de gardă la Peleș. „– Da, Majestate!”  
„– De unde ești?” Din comuna Cohalm (Rupea,n.n.),  
județul Târnava Mare.” „– Ce sunt părinții dumita-
le?” „„ Țărani plugari, Maiestate!” „Vezi, Stere (e 
vorba de Constantin Stere, basarabeanul și omul po-
litic în România Unită), aceștia sunt elita țării, ei sunt 
nădejdea neamului.” „Cuvintele regale, își amintește 
oșteanul ardelean mai târziu, în memoriile sale, spuse 
răspicat, cu vădită sinceritate, mi-au pătruns întreaga 
ființă. Mândria de neam, simțul datoriei în slujba pa-
triei și familiei au fost întărite, stimulate odată mai 
mult de aceste cuvinte regale. Acestea mi-au fost un 
îndemn, un îndreptar în viață.

În vârtejul bătăliilor, în momentele de șovăială, mi 
le-am amințit peste tot și am învins. Și-n cartea de 
peste 500 de pagini – cu notarea amănuntului semni-
ficativ – așa cum face un adevărat scriitor – oșteanul 
neînfricat derulează faptele de arme petrecute în Ba-
talionul său 3 Vânători de Munte – cu sediul la Bra-
șov, Bistrița Predeal și-n alte localități – în cele două 

războaie, al cărui comandant a fost până în Crimeea 
și Cuban și-apoi în Vest pentru  Transilvaniei. Iată 
ce notează comandantul în ziua de 4 august 1943: 
„Astăzi se împlinesc 24 de ani de când Regimentul 
Vânătorilor de Munte din oștirea română ... a intrat 
triumfal pe cele trei porți ale orașului Budapesta. 
După lupte grele date între Tisa și Dunăre cu trupele 
roșii ale lui Bela Kuhn-Vágó-Szamuelli și diviziile 
de secui ale lui Kratochuil... Am avut cinstea să mă 
număr printre ofițerii acestui brav regiment. Eram 
atunci bătrân sublocotenent. În această zi (4 august) 
a anului 1943, aici, pe meleagurile Cubanului, am 
avut deosebita onoare și cinste să lupt cot la cot cu 
nepoții și fiii celor de la Grivița, Plevna, Oituz, Mără-
șești, Carpați, Ardeal. Cauza pentru care luptăm aici 
o socotesc dreaptă, pentru că, în vara anului 1940, 
Stalin, cu ciracul lui Molotov, în cârdășie cu Hitler și 
ciracul său Libentop, ne-au furat Basarabia și Buco-
vina de Nord, iar ungurii, în cârdășie cu Mussolini și 
Ciano, ne-au furat Ardealul de Nord, trunchindu-ne 
România reîntregită după luptele dârze din anii 1916 
-1918. Visul nostru aici este să reîntregim scumpa 
noastră patrie, și o vom face.” (p. 432)

 Deci un ofițer român și un vis la baza căruia 
stă pământul pe care s-a născut, a crescut și-a iu-
bit, numit Transilvania lui, România lui. Și aflu, tot 
de la șagunianul Doru Neguț, că bravul oștean al 
Țării Bârsei și Cohalmului își are locul de veci în 
Cimitirul Bisericii Ortodoxe din Brașov. Deci la el 
acasă, după ce a străbătut atâtea pământuri, pentru 
a-l apăra și păstra pe al lui, așa cum a fost întregit 
atunci prin jertfa unor oameni ca Vasile Scârneci. 
Pomenirea în aceste rânduri să-i fie și omagiu, dar 
și exemplu de iubire de țară.

Brașov, 9 VII 2018

Mihaela Malea Stroe
Fragmente din romanul Seara nucilor verzi 

Un examen și un vis 
Mi-aduc aminte ce scriam odinioară, în Prima 

carte: „De altfel, după şase săptămâni, ca şi cum 
ar fi ostenit să tot vină acasă, în visele Bogdanei 
din lumea spre care a purces, Tudor se arătă din ce 
în ce mai rar, doar în preajma sărbătorilor mari de 
peste an sau când aveau loc evenimente familiale 
importante.” 

Da, anul ăsta, în vară, a fost un astfel de eveni-
ment important. Bacalaureatul Anei. Tot anul am 
făcut pregătire cu ea pentru examenul de literatură. 
Câte două ore pe săptămână cel puțin. Sârguincioa-
să, a înțeles repede, a reținut, e bine pregătită. Sunt 
mândră de ea. Și sunt bucuroasă că i-am putut fi 
de ajutor. Munca de traducător m-a ținut aproape 
de textul literar, n-a fost nevoie să plătesc meditații. 
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Dar se temea de examen. Emoțiile erau pentru că își 
dorea să ia notă mare, să nu mă facă de râs. 

Îmi spusese: 
– Mami, ce bine-ar fi de mi-ar pica pe bilet „Moa-

ra cu noroc”! Pe asta o știu cel mai bine!
Și, dovadă că într-adevăr se temea, a acceptat să 

o-nsoțesc la examen, să fiu acolo, cu ea. Am îmbră-
țișat-o și am încurajat-o. N-are cum să nu ia notă 
mare. Ca să o pot însoți, mi-am luat o zi din conce-
diu, domnul David a fost foarte înțelegător.

M-am trezit, în ziua examenului, pe la șase di-
mineața, m-am uitat la ceas – „e prea devreme”, 
mi-am zis, „examenul e abia la prânz... ”. Am mai 
adormit și am visat că m-am dus cu Ana la liceul 
unde urma să susțină proba. Am intrat amândouă în 
clădire, am urcat la etajul doi, am luat-o pe un cori-
dor la dreapta. Ultima sală de clasă, pe stânga – sala 
de examen. M-am mirat, în vis, că nu era țipenie 
de om, nici elevi așteptând să intre, nici părinți în-
soțitori. Mi-a trecut prin gând că om fi întârziat, că 
o fi intrat comisia în pauza de masă. Apoi, cum ne 
apropiam de sală, că  voiam să verific, să văd dacă 
e cineva înăuntru, am zărit chiar în capătul corido-
rului, cu spatele către noi, un bărbat. „E îmbrăcat 
cu hainele lui Tudor” – am remarcat în sinea mea, 
văzând că bărbatul poartă pantaloni de vară de cu-
loarea nisipului și cămașă portocaliu-stins, de in, cu 
mânecă scurtă. „Hainele pe care le-a purtat el îna-
inte de..., acum aproape nouă ani...”. În clipa aceea, 
bărbatul s-a întors cu fața și a pornit încet către noi, 
surâzând. Era Tudor! Puțin mai scund decât îl ști-
am, cu părul înspicat cu alb la tâmple, dar Tudor! 
Ne-am apropiat, fără cuvânt, până la câțiva pași. 
Atunci l-a recunoscut și Ana și, surprinsă, ori poate 
înspăimântată, sau uluită, m-a prins strâns de mână. 
Gestul din vis al Anei m-a trezit din somn. 

Era aproape ora opt. Când s-a trezit i-am povestit 
și ei visul și, mai în glumă, mai în serios, i-am spus 
să nu se teamă de examen, „că e și tati pe-acolo...”. 
Când am ajuns la liceu – lucru de mare mirare! – sala 
de examen se afla întocmai ca în vis: etajul doi, co-
ridor la dreapta, ultima ușă pe stânga. Sigur, nu era 
pustiu. În așteptare, elevi emoționați, părinți emoțio-
nați umpleau coridorul, veneau, plecau, întrebau, se 
încurajau. A intrat și Ana mamii să răspundă. Nu mai 
pridideam nici să respir de emoție. M-am plimbat pe 
coridor, frământându-mi mâinile. N-am ținut cont 

că împrejurarea e oficială, că m-aș putea face de râs 
și, nerăbdătoare, m-am uitat pe gaura cheii în sală. 
Am zărit-o pe Ana, abia ce terminase de răspuns și, 
zâmbitoare, se pregătea să iasă.  „E de bine!” mi-am 
spus, văzând chipul ei luminat de bucurie, și mi-au 
dat lacrimile. A urmat imediat confirmarea: „Mami, 
mami!!! Am luat 10! Ghici ce mi-a picat!?!”  Și am 
zis amândouă deodată, îmbrățișându-ne: „Moara cu 
noroc”! Iar eu – mai mult sau mai puțin în glumă: 
„Vezi? Ți-am spus să nu-ți fie teamă de examen, că e 
și tati pe-aici. A vegheat să nu ia altcineva biletul pe 
care îl doreai, te-a inspirat să-l alegi tu.”

Două reclamații
Cum-necum, a răsuflat și circulă prin urbe o in-

formație quasi-confidențială de la Inspectoratul 
Școlar. Poate a răsuflat tocmai din cauza supremei 
stupefacții pe care au stârnit-o în instituție două re-
clamații recente, venite din partea a două mămici 
mult mai mult decât bine aliniate la direcția nouă..., 
propagată, așijderi violenței, dinspre vest spre est. 
În prima reclamație, mămicuța grijulie cere sancțio-
narea doamnei învățătoare, pe motiv că i-a mângâiat 
copilașul pe căpșor și... i-a stricat aura!!! În a doua, 
altă mămicuță ultrareceptivă la nou, cere sancțio-
narea altei doamne învățătoare, pentru că n-o lasă 
pe prințesa ei de 7 anișori să vină machiată și rujată 
la școală. Își argumentează solicitarea specificând 
că micuța e... dependentă de machiaj și de ruj, iar 
doamna învățătoare nu pricepe în ruptul capului ce 
înseamnă să fii dependent! I-a făcut prințesei obser-
vație și... a traumatizat-o!

Asta mi-a adus aminte de doamna mea învăță-
toare și de stilul ei. Tânără, pe-atunci, dar exigentă, 
reușea să țină în frâu 40 de țânci gălăgioși și bez-
metici, nu mișca nimeni în front. Iar noi o iubeam 
la nebunie. Cine se obrăznicea prea tare..., primea 
câte-o „castană”, chițăia „au! au!” și se potolea. La 
dictări... doamna nu ne scădea doar nota. Câte gre-
șeli aveai, atâtea linii de lemn primeai la palmă. Se 
înroșea puțin palma, ne mai smiorcăiam noi, dar ne 
trecea repede. La părinți nu ne plângeam sau, dacă 
o făceam, primeam și de la ei câte o muștruluială. 
Consecința era că, la dictarea următoare, căscam bine 
ochii, să greșim cât mai puțin ori deloc. Și am ajuns 
cu toții oameni de ispravă, echilibrați, mulți dintre 
noi cu frumoase cariere, n-a fost nimeni traumatizat, 
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n-a avut nimeni nevoie de ședințe la psiholog, n-a 
devenit nimeni infractor... La sfârșitul clasei a patra 
scriam cu toții mai corect și mai frumos decât scriu 
acum mulți dintre absolvenții de facultate. Câte aure 
o fi stricat doamna noastră cu „castanele” ei??? Dar 
cu mângâierile? Că ne și drăgălea, ne lăuda, ne mân-
gâia, ne dădea bomboane și napolitane când eram 
cuminți și ne pregăteam bine temele... Cum ne-a 
strunit, cum nu – a făcut din noi clasa cu cele mai 
bune rezultate. Am vizitat-o de curând, e octogenară 
cu spirit încă tânăr, și mulți dintre foștii elevi o caută 
cu dragoste și recunoștință. S-a bucurat de vizită. A 
ajuns și la urechile ei povestea celor două reclamații 
siderante. Râde: „bine că m-am pensionat de mult, 
dacă aș fi lucrat acum, ăștia precis mă dădeau afară la 

câte reclamații aș fi avut! Domnule, puțină asprime 
nu strică niciodată, eu așa i-am crescut și pe ai mei, 
ca pe voi, și, slavă Domnului, sunt oameni în toată 
firea acum, la casele lor, sunt mândria și bucuria mea 
și-a lui bărbatu-meu. Și cu nepoții sunt fermă, da’ să-i 
vezi ce se bucură când mă duc pe la ei! Prosteala asta 
cu ținutul copilului ca în incubator, cu fișă non-stop 
la psiholog, îi face rău în primul rând copilului.” 

Notă în jurnal: Orice extremă e dăunătoare – co-
pilul nu trebuie nici agresat, nici ținut în incubator. 
Doamna mea a găsit calea de mijloc, cea mai bună: 
puțină asprime „administrată”, când e cazul, cu 
multă iubire. De aceea și foștii școlari, și propriii 
copii, și nepoții o iubesc, o respectă și... nimeni n-a 
suferit daune psihice.

TABLETĂ:
 Șerban Teculescu

Scrisoare din Paris
Fragment din volumul lui Jules Michelet, România văzută de francezii 

de odinioară (în franceză), București, Editura I.C.R., 2013.

 Poporul român, de origine italică este sensibil la 
culoare. Bisericile, mai ales cele ale valahilor tran-
silvaneni, sunt toate pictate de mâna unor pictori 
localnici. Păturile lor sunt pictate, șeile și jugurile 
bivolilor sunt colorate și ele. Lăzile de zestre, ele-
gantele tunici pe care le poartă arată, prin ornamen-
tele lor, asemănari evidente cu vechile mozaicuri 
romane.

Dansurile lor sunt și ele romane, jocurile sunt 
cele ale Antichității. Este un popor elegant, cu elo-
cuțiune ușoară, care vorbește minunat. Nu exista 
vreo diferență între vorbirea țăranului și cea a omu-
lui școlit; de fapt este ca și în Italia, nu exista nivel 
popular sau dacă vrem să existe, eleganța și distinc-
ția se găsesc mai ales la sate. Unul din prietenii mei, 
născut francez, ungur de suflet, în niciun caz bănuit 
de simpatie față de valahi, găsea la ei (în Transilva-
nia) un „nu stiu ce” al păstorilor lui Virgiliu.

Moravurile sunt, să zicem, poate cam prea ușoa-
re. Acest lucru e adevărat în orașe, îndeosebi în ca-
pitală, un amestec de străini corupți. În afară de ele, 
nu există un popor mai bun, mai binevoitor, care nu 
se vaită niciodată, mulțumește întotdeauna, orice ai 
face pentru el. 

Delicatețea, gingășia inimii valahe apare în lim-
ba lor plină de diminutive grațioase, mângâietoare.  
Acestea se resimt încă mai mult în comportamentul 
și în viața lor obișnuita. Se comit puține crime în 
România ; pedeapsa cu moartea a putut fi abolită de 
multă vreme. Câtă vreme era aplicată nu se putea 
găsi un gâde în acest popor, trebuia să se apeleze la 
străini.

Ospitalitatea lor amabilă primește, caută și mer-
ge în întâmpinarea celui necunoscut.  În mai multe 
regiuni valahe exista obiceiul de a pune la marginea 
drumului căni pline cu apă pentru călătorul care ar 
trece pe acolo. 

Intrați în această căsuță! O frumoasă femeie care 
torcea vine în întâmpinarea voastră, vă salută cu 
grație în fermecătoarea ei limbă antică. Ea lasă tot, 
se grăbește să vă primească, cum ar face-o pentru o 
fiică, sau o soră față de fratele ei. Aleargă la fântâ-
nă și, după vechile obiceiuri, vă oferă „apa ne’nce-
pută” (pe românește, în text), apa curată, neatinsă 
de alte mâini. După ce v-ați spălat pe mâini, pune 
pe ele acea pânză strălucitoare, parcă cu paiete de 
aur (pagina 15, traducere din franceză de Șerban  
Teculescu).
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Exprimarea unui om cultivat presupune respec-
tarea calităților generale ale stilului: claritate, pro-
prietate, precizie, corectitudine și puritate. Ultima 
trăsătură a stilului, puritatea, se realizează prin uti-
lizarea mijloacelor lingvistice admise de normele 
limbii literare. Abaterea de la această calitate constă 
în excesul de neologisme, arhaisme, regionalisme, 
jargon, termeni colocviali și argou.

După cum se știe, argoul este un limbaj codificat, 
convențional, utilizat de grupuri restrânse de vorbi-
tori, în special, de lumea interlopă,  pentru a comu-
nica fără a fi înțeleși de cei din jur. O realitate a zi-
lelor noastre este că argoul se regăsește tot mai mult 
și în limbajul altor grupuri sociale precum, elevii, 
studenții etc., intenția fiind de a șoca printr-o expri-
mare pestriță, „colorată”, chiar scandaloasă uneori, 
dintr-un teribilism tipic adolescentin. Argoul este 
alcătuit dintr-un vocabular special, din amestecul 
de termeni familiari, regionali, tehnico-științifici, 
împrumuturi din alte limbi, schimbări de sensuri, 
jocuri de cuvinte. Însă, utilizarea în exces a argo-
ului de către adolescenți  demonstrează înclinația 
pentru obscur și inestetic, pentru o exprimare facilă, 
pentru preocupările infantile, dar mai ales, lipsa de 
cultură și de educație. De aceea, e bine ca școala 
să ia atitudine față de lexicul argotizant al tineri-
lor, un registru stilistic nepotrivit ce le deformează 
exprimarea și personalitatea. Admiterea argoului e 
credibilă doar în operele literare în care autorul re-
creează veridic o lume și atmosfera unei epoci, iar 
personajele prind viață cu ajutorul acestui limbaj, 
de exemplu, în „Groapa”, romanul lui Eugen Barbu 

sau în  „Craii de Curtea-Veche”, al lui Mateiu Cara-
giale (vezi limbajul lui Gore Pirgu).

Prezentăm o scurtă listă de termeni argotici utili-
zați de către adolescenți:

– agarici – om prost, nerod, tâmpit;
– ai pup iu! – (expresie), te sărut!, te pup!;
– a arunca texte – ( expresie), a manifesta o atitu-

dine teribilistă, a face pe interesantul;
– abureală – minciună, păcăleală;
– bengos/ bestial – excelent, formidabil, grozav;
– biciclist – persoană care poartă ochelari;
– bolovan – naiv, credul;
– a butona – a tasta un număr de telefon( mobil), 

a utiliza o telecomandă de aparatură electroni-
că, a trasa sarcini cuiva;

– a cafti – a lua la bătaie, a bate, a se încăiera;
– cap-coadă – (expresie), de la început până la 

sfârșit;
– canci – nimic, deloc;
– așa vrea mușchii mei! –( expresie), fiindcă așa 

vreau eu!;
– caterincă – cursă, capcană, zgomot, gălăgie, 

scandal, ceartă, vorbe neserioase prin care in-
terlocutorul este ironizat fără să–și dea seama;

– chiulangiu – elev care absentează nemotivat de 
la cursuri, persoană care se sustrage în mod sis-
tematic de la îndeplinirea unor obligații;

– cioban – persoană necivilizată, grosolană;
– eject! – ( interjecție), pleacă!;
– wow! – interj.( pronunțată„uau”) ce  exprimă 

surpriza plăcută sau admirația;
– vampir – profesor foarte exigent.

Cristina Vișan: 
Să vorbim/să scriem corect


